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سوزوکی گراند ویتارا ،گیربکس اتوماتیک

راهنمای محصول و گارانتی

دارنده محترم
این کتابچه برای آگاهی شما از
 امکانات خودرو و نحوه استفاده بهینه ازآن ضوابط استفاده از خدمات گارانتی شرایط بهرهمندی از خدمات امداد خودروتهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی ،عملکردی و نگهداری است.
لطف ًا این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

SUZUKI
GRAND VITARA

SUZUKI
GRAND VITARA

فارسی
اطالعات محلهای سرویس

راهنمای مالک خودروی گراند ویتارا
این دفترچه را همیشــه با خودرو نگه دارید .این دفترچه
حاوی اطالعات مهم ایمنی ،عملی (راهاندازی) و نگهداری
خودرو میباشد.

توصیههایی در خصوص سوخت خودرو
به صفحه  ۱-۱مراجعه نمائید.
توصیههایی در خصوص روغن موتور خودرو
کیفیت  ،SL ،SJ ،SH ،SG :یا SM

ویسکوزیته 10w-40 ،10w-30 ،5w-30 ،SAE 0w-20 :
جهت اطالعات بیشتر :به قسمت "روغن موتور و فیلتر"
در بخش "بازرسی و نگهداری" مراجعه نمائید.

روغن ترمز و کالچ
 DOT3یا J1703

روغن گیربکس اتوماتیک

 SUZUKI ATF 3317یا Mobil ATF 3309

فشار باد الستیک در شرایط سرد

به "برچسب اطالعات" که در قسمت ستون درب جلو سمت راننده قرار
دارد مراجعه نمائید.

99011-78KM3-91E

printed in ikkco

SUZUKI MOTOR CORPORATION Part No.99011-78KM3-91E January, 2017

3

2017

پیشگفتار
این کتابچه راهنما می بایست به عنوان جزء ثابتی از
خودرو در نظر گرفته شده و در هنگام فروش مجدد یا
انتقال به مالک یا اپراتور جدید ،با خودرو باقی بماند.
لطف ًا قبل از راه اندازی خودروی سوزوکی جدید خود،
این کتابچه را بدقت مطالعه نموده و گاهگاهی آنرا مرور
نمائید .این کتابچه حاوی اطالعات مهمی در خصوص
موارد ایمنی ،راه اندازی و نگهداری می باشد.
خودروی سوزوکی چند منظوره شما به نحوی طراحی
شده است که قادر به استفاده در جاده های صاف و
ناهموار باشد.بنابراین شما می بایست بخاطر داشته
باشید که خودروی شما از لحاظ ساختار کام ً
ال متفاوت
از خودروهای سواری معمولی می باشد .همانند سایر
خودروهای از این نوع  ،نقص عملکرد این خودرو ممکن
است منجر به از دست رفتن کنترل و یا حادثه گردد.

شرکت سوزوکی موتور

مهم

همه اطالعات موجود در این کتابچه راهنما بر
اساس آخرین اطالعات محصول در زمان انتشار
می باشد .بخاطر بهبود و یا سایر تغییرات ،ممکن
است اختالفاتی بین اطالعات موجود در این کتابچه
راهنما و خودروی شما وجود داشته باشد.
شرکت سوزوکی موتور هر گونه تغییر بر روی
محصوالت را در هر زمانی ،بدون آگهی و توصیه
قبلی حق خود دانسته و هیچ وظیفه ای در قبال
انجام همان تغییرات و یا تغییرات مشابه بر روی
خودروهای قبلی و یا فروخته شده ندارد.
این خودرو ممکن است منطبق با استانداردها و یا
قوانین سایر کشورها نباشد .قبل از مبادرت به ثبت
این خودرو در سایر کشورها ،کلیه قوانین موجود را
کنترل نموده و هر گونه اصالح مورد نیاز را انجام
دهید.

اخطار /احتیاط/تذکر
لطف ًا این کتابچه راهنما را بدقت مطالعه نموده و
راهنمایی های آنرا بدقت انجام دهید .بمنظور تاکید بر
روی اطالعات بخصوص از نماد و لغات اخطار ،احتیاط
و تذکر که دارای معانی بخصوصی می باشند استفاده
شده است .این معانی خاص بجز در مواردی که قوانین
و مقررات نیازمند بکارگیری آن در معنای متفاوتی باشند،
بکار می روند .توجه ویژه ای به پیغام برجسته شده توسط
این لغات نمائید:
اخطار

به خطر بالقوه که ممکن است منجر به فوت یا آسیب

دیدگی شود ،اشاره می نماید

احتیاط

به خطر بالقوه که ممکن است منجر به خرابی خودرو

شود ،اشاره می نماید

اطالعات ویژه ای را بمنظور نگهداری آسانتر و یا
راهنمایی شفافتر بیان می نماید.
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ﺍاﺧﻄﺎﺭرﻫﺎﻯى ﺍاﺻﻼﺡح
ﺍاﺧﻄﺎﺭر

ﻫﺮﮔﺰ ﺍاﻳﯾﻦ ﺧﻮﺩدﺭرﻭو ﺭرﺍا ﺩدﺭر ﺧﺎﺭرﺝج ﺍاﺯز ﺷﺒﻜﮑﻪ ﻧﻤﺎﻳﯾﻨﺪﮔﻰ ﻫﺎﻯى
ﻣﺠﺎﺯز ﺍاﻳﯾﺮﺍاﻥن ﺧﻮﺩدﺭرﻭو ﺗﻌﻤﻴﯿﺮ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﯿﺪ.ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻤﻴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﻌﻤﻴﯿﺮﮔﺎﻩه ﻫﺎﻯى ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﻤﻜﮑﻦ ﺍاﺳﺖ ﺑﺮ ﺭرﻭوﻯى ﺍاﻳﯾﻤﻨﻰ،ﻛﮐﻨﺘﺮﻝل
ﺧﻮﺩدﺭرﻭو ،ﻛﮐﺎﺭرﺁآﻳﯾﻰ ﻭو ﻳﯾﺎ ﺩدﻭوﺍاﻡم ﺁآﻥن ﺗﺎﺛﻴﯿﺮ ﻣﻌﻜﮑﻮﺱس ﮔﺬﺍاﺷﺘﻪ ﻭو
ﻣﻤﻜﮑﻦ ﺍاﺳﺖ ﻗﻮﺍاﻧﻴﯿﻦ ﺩدﻭوﻟﺘﻰ ﺭرﺍا ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﻳﯾﺪ .ﻋﻼﻭوﻩه ﺑﺮ ﺁآﻥن
ﺁآﺳﻴﯿﺐ ﻭو ﻳﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻛﮐﺎﺭرﺁآﻳﯾﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﺍاﺯز ﺍاﺻﻼﺣﺎﺕت ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﻭوﺍاﺭرﺍاﻧﺘﻰ ﻗﺮﺍاﺭر ﻧﻤﻰ ﮔﻴﯿﺮﺩد.

ﻋﻼﻣﺖ ﺩدﺍاﻳﯾﺮﻩه ﺑﺎ ﻳﯾﻚﮏ ﺧﻂ ﻣﻤﻴﯿﺰ ﺩدﺭر ﻣﻴﯿﺎﻥن ﺁآﻥن ﺩدﺭر ﺍاﻳﯾﻦ ﻛﮐﺘﺎﺑﭽﻪ
ﺭرﺍاﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡم " ﺍاﻳﯾﻦ ﻛﮐﺎﺭر ﺭرﺍا ﺍاﻧﺠﺎﻡم ﻧﺪﻫﻴﯿﺪ" ﻭو ﻳﯾﺎ " ﻧﮕﺬﺍاﺭرﻳﯾﺪ
ﺍاﻳﯾﻦ ﺍاﺗﻔﺎﻕق ﺭرﺥخ ﺩدﻫﺪ" ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍاﺣﺘﻴﯿﺎﻁط

ﻧﺼﺐ ﻧﺎﺻﺤﻴﯿﺢ ﺗﺠﻬﻴﯿﺰﺍاﺕت ﺍاﺭرﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﻮﺑﺎﻳﯾﻞ ﻧﻈﻴﯿﺮ ﺗﻠﻔﻨﻬﺎﻯى

ﺳﻠﻮﻟﻰ ﻳﯾﺎ ) CBﺭرﺍاﺩدﻳﯾﻮﻫﺎﻯى ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎﻯى ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮﻯى( ﻣﻤﻜﮑﻦ
ﺍاﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪﺍاﺧﻞ ﺍاﻟﻜﮑﺘﺮﻭوﻧﻴﯿﻜﮑﻰ ﺑﺎ ﺳﻴﯿﺴﺘﻢ ﺟﺮﻗﻪ ﺧﻮﺩدﺭرﻭوﻯى

ﺷﻤﺎ ﮔﺮﺩدﻳﯾﺪﻩه ﻭو ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻛﮐﺎﺭرﺁآﻳﯾﻰ ﺩدﺭر ﺧﻮﺩدﺭرﻭوﻯى ﺷﻤﺎ
ﮔﺮﺩدﺩد .ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﭼﻨﻴﯿﻦ ﺗﺠﻬﻴﯿﺰﺍاﺕت ﺍاﺭرﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﯾﻨﺪﮔﻰ

ﻫﺎﻯى ﻣﺠﺎﺯز ﺳﻮﺯزﻛﮐﻰ )ﺍاﻳﯾﺮﺍاﻥن ﺧﻮﺩدﺭرﻭو( ﻭو ﺗﻜﮑﻨﺴﻴﯿﻦ ﺳﺮﻭوﻳﯾﺲ

ﺩدﻭوﺭرﻩه ﺩدﻳﯾﺪﻩه ﻣﺸﻮﺭرﺕت ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ.
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معرفی
بخاطر انتخاب سوزوکی از شما تشکر نموده و ورود شما را به شبکه دارندگان این خودرو خوش آمد می گوئیم .انتخاب شما یک انتخاب عاقالنه است زیرا محصوالت سوزوکی
دارای ارزش باالیی بوده و لذت رانندگی را سالها به شما تقدیم می نماید.
این کتابچه راهنما به منظور کمک به شما در داشتن یک تجربه ایمن ،لذت بخش و بدون زحمت با خودروی سوزوکی خود،فراهم شده است .در این کتابچه شما در خصوص
راه اندازی خودرو ،مشخصه های ایمنی و الزاماتی جهت نگهداری آن آشنا خواهید شد .لطف ًا پیش از راه اندازی خودرو این کتابچه را به دقت مطالعه نموده و سپس آنرا در جعبه
داشبورد جهت استفاده های بعدی نگهداری نمائید.
در صورت فروش خودرو ،لطف ًا این کتابچه را جهت استفاده مالک بعدی درون خودرو باقی بگذارید.
عالوه بر کتابچه راهنمای مالک ،کتابچه های دیگری جهت شرح موارد وارانتی خودروی سوزوکی شما فراهم شده است.ما توصیه می کنیم که شما آنها را نیز جهت آشنایی با
این اطالعات مهم مطالعه نمائید.
هنگامی که قصد انجام سرویس نگهداری دوره ای خودروی سوزوکی خود را دارید ،ما توصیه می نمائیم که به نمایندگی مجاز محلی مراجعه نمائید .تکنسینهای دوره دیده آنها
بهترین سرویس ممکن را به شما ارائه داده و از قطعات یدکی و لوازم جانبی اصلی سوزوکی استفاده می نمایند.

تذکر:
" نمایندگی سوزوکی" به مفهوم تعمیرگاه مجاز سرویس سوزوکی می باشد

شرکت سوزوکی موتور
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توصیه هایی در خصوص قطعات یدکی اصلی سوزوکی وتجهیزات جانبی مورد استفاده
* سوزوکی قوی ًا استفاده از قطعات و لوازم اصلی سوزوکی را توصیه می نماید .قطعات اصلی و لوازم جانبی سوزوکی در باالترین استاندارد کیفی وکارآیی تولید شده و برای ایجاد
حداکثر اثرات فنی در خودروی شما طراحی شده اند.
*قطعات تعویضی و لوازم جانبی متنوعی بطور وسیع جهت خودروی سوزوکی هم اکنون در بازار موجود می باشد .استفاده از این قطعات و لوازم جانبی می تواند بر کارآیی خودرو
تاثیر گذاشته واز عمر مفید آن بکاهد .بنابراین نصب قطعات و تجهیزات جانبی غیر اصلی تحت پوشش وارانتی قرار نمی گیرد.
* شرکت ایران خودرو توصیه می نماید قطعات تعویضی جایگزین و تجهیزات جانبی این خودرو را حتما از شبکه نمایندگی ها و عاملیت های مجاز شرکت ایساکو تامین نمایید .
در غیر این صورت اینگونه قطعات از پوشش وارانتی خارج می گردد .

قطعات و لوازم جانبی اصلی کارکرده سوزوکی
فروش و یا استفاده مجدد از چنین مواردی ،خطرات ایمنی را برای کاربر افزایش داده صریح ًا ممنوع می باشد.
* اجزاء ایربگ و همه موارد قابل احتراق مشتمل بر همه اجزاء آنها (نظیر تجهیزات حفاظتی ،تجهیزات کنترلی و سنسورها)
* سیستم کمربند ایمنی ،مشتمل بر همه اجزاء (نظیر کمربند ،قالب ها و کشنده ها)
اجزاء ایربگ و پیش کشنده های کمربند ایمنی حاوی مواد شیمیایی قابل انفجار می باشد .این اجزاء می بایست بمنظور انهدام و پرهیز از انفجار ناخواسته قبل از معدوم شدن،
توسط نمایندگی مجاز سوزوکی به نحو مقتضی تعویض گردیده و یا در فضای باز منهدم گردد.
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ﺭرﺍاﻫﻨﻤﺎﻯى ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻯى ﺳﺮﻭوﻳﯾﺲ
 .1١۱ﺳﻮﺧﺖ )ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  1١۱ﻣﺮﺍاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ(
 .2٢۲ﺩدﺭرﺏب ﻣﻮﺗﻮﺭر )ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  5٥۵ﻣﺮﺍاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ(
 .3٣۳ﺍاﺑﺰﺍاﺭر ﺗﻌﻮﻳﯾﺾ ﻻﺳﺘﻴﯿﻚﮏ )ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  8٨۸ﻣﺮﺍاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ(
 .4٤۴ﮔﻴﯿﺞ ﺭرﻭوﻏﻦ > ﺯزﺭرﺩد< )ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  7٧۷ﻣﺮﺍاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ(
 .5٥۵ﮔﻴﯿﺞ ﺭرﻭوﻏﻦ ﮔﻴﯿﺮﺑﻜﮑﺲ ﺍاﺗﻮﻣﺎﺗﻴﯿﻚﮏ >ﻗﺮﻣﺰ< )ﺑﻪ ﺑﺨﺶ 7٧۷
ﻣﺮﺍاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ(
 .6٦۶ﻣﺎﻳﯾﻊ ﺧﻨﻚﮏ ﻛﮐﻨﻨﺪﻩه ﻣﻮﺗﻮﺭر )ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  7٧۷ﻣﺮﺍاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ(
 .7٧۷ﻣﺎﻳﯾﻊ ﺷﻴﯿﺸﻪ ﺷﻮﻯى )ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  7٧۷ﻣﺮﺍاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ(
 .8٨۸ﺑﺎﻃﺮﻯى )ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  7٧۷ﻣﺮﺍاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ(
 .9٩۹ﻓﺸﺎﺭر ﺑﺎﺩد ﻻﺳﺘﻴﯿﻚﮏ )ﺑﻪ " ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺍاﻃﻼﻋﺎﺕت" ﻛﮐﻪ ﺩدﺭر ﻗﺴﻤﺖ
ﺳﺘﻮﻥن ﺩدﺭرﺏب ﺟﻠﻮ ﺳﻤﺖ ﺭرﺍاﻧﻨﺪﻩه ﻗﺮﺍاﺭر ﺩدﺍاﺭرﺩد ﻣﺮﺍاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ(.
 .1١۱0٠۰ﻻﺳﺘﻴﯿﻚﮏ ﺯزﺍاﭘﺎﺱس) ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  8٨۸ﻣﺮﺍاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ(

9٩۹

یادآوری
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ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻣﺤﺼﻮﻝ
1
2
3
4
5
6
7
8

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﻰ

ﻛﻠﻴﺎﺕ

1

ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻫﺎ

2

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻯ ﻓﻨﻰ

3

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ

4

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩﻯ ﻭﻃﻼﻳﻰ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

5
11
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ﺑﺨﺸﻬﺎﻯى ﺧﺎﺭرﺟﻰ ﺧﻮﺩدﺭرﻭو
 .1١۱ﺑﺮﻑف ﭘﺎﻙﮎکك ﻛﮐﻦ ﺷﻴﯿﺸﻪ ﻋﻘﺐ ) ﺻﻔﺤﻪ (2٢۲-7٧۷1١۱
 .2٢۲ﺩدﺭرﺏب ﻣﻮﺗﻮﺭر ) ﺻﻔﺤﻪ (5٥۵-3٣۳8٨۸
 .3٣۳ﺑﺮﻑف ﭘﺎﻙﮎکك ﻛﮐﻦ ﺟﻠﻮ ) ﺻﻔﺤﻪ (2٢۲-6٦۶9٩۹
 .4٤۴ﺭرﻳﯾﻞ ﺳﻘﻒ ﻳﯾﺎ ﺑﺎﺭرﺑﻨﺪ ) ﺩدﺭر ﺻﻮﺭرﺕت ﺗﺠﻬﻴﯿﺰ() ﺻﻔﺤﻪ(5٥۵-5٥۵2٢۲
 .5٥۵ﺁآﻧﺘﻦ ﺭرﺍاﺩدﻳﯾﻮ ) ﺻﻔﺤﻪ (5٥۵-7٧۷
 .6٦۶ﻻﺳﺘﻴﯿﻚﮏ ﺯزﺍاﭘﺎﺱس ) ﺻﻔﺤﻪ (8٨۸-3٣۳
 .7٧۷ﺩدﺭرﺏب ﻋﻘﺐ ) ﺻﻔﺤﻪ (2٢۲-4٤۴
 .8٨۸ﺩدﺭرﺏب ﺑﺎﻙﮎکك ) ﺻﻔﺤﻪ (5٥۵-3٣۳7٧۷
 .9٩۹ﺁآﻳﯾﻨﻪ ﻫﺎﻯى ﺑﻴﯿﺮﻭوﻧﻰ )ﺟﺎﻧﺒﻰ() ﺻﻔﺤﻪ (2٢۲-1١۱6٦۶
 .1١۱0٠۰ﻗﻔﻠﻬﺎﻯى ﺩدﺭرﺏب) ﺻﻔﺤﻪ (2٢۲-2٢۲

1١۱2٢۲

ﺷﺮﺡح ﺟﺪﻭوﻝل ﻣﺤﺘﻮﻳﯾﺎﺕت

ﺑﺨﺸﻬﺎﻯى ﺩدﺍاﺧﻠﻰ ﺧﻮﺩدﺭرﻭو
 .1١۱ﭼﺮﺍاﻍغ ﺩدﺍاﺧﻞ )ﺻﻔﺤﺎﺕت 5٥۵-3٣۳9٩۹ﻭو (7٧۷-2٢۲9٩۹
 .2٢۲ﻛﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎﻯى ﺍاﻳﯾﻤﻨﻰ )ﺻﻔﺤﻪ (2٢۲-2٢۲5٥۵
 .3٣۳ﻗﻼﺏب ﻧﮕﻬﺪﺍاﺭرﻧﺪﻩه ﻛﮐﺖ )ﺩدﺭر ﺻﻮﺭرﺕت ﺗﺠﻬﻴﯿﺰ( )ﺻﻔﺤﻪ (5٥۵-4٤۴3٣۳
 .4٤۴ﺍاﻳﯾﺮﺑﮓ ﻫﺎﻯى ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺭرﻭوﻯى ﺳﺘﻮﻥن )ﺩدﺭر ﺻﻮﺭرﺕت ﺗﺠﻬﻴﯿﺰ()ﺻﻔﺤﻪ
(2٢۲-4٤۴5٥۵
 .5٥۵ﺁآﻓﺘﺎﺑﮕﻴﯿﺮ )ﺻﻔﺤﻪ (5٥۵-3٣۳9٩۹
 .6٦۶ﻧﮕﻬﺪﺍاﺭرﻧﺪﻩه ﻋﻴﯿﻨﻚﮏ ) ﺩدﺭر ﺻﻮﺭرﺕت ﺗﺠﻬﻴﯿﺰ()ﺻﻔﺤﻪ (5٥۵-4٤۴4٤۴
 .7٧۷ﭼﺮﺍاﻍغ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺻﻔﺤﺎﺕت  5٥۵-4٤۴1١۱ﻭو ( 7٧۷-3٣۳0٠۰
 .8٨۸ﺁآﻳﯾﻨﻪ ﺩدﺍاﺧﻞ )ﺻﻔﺤﻪ (2٢۲-1١۱5٥۵
 .9٩۹ﻛﮐﺎﻭوﺭر ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎﺭر )ﻃﺎﻗﭽﻪ ﻋﻘﺐ( )ﺻﻔﺤﻪ ( 5٥۵-4٤۴7٧۷
 .1١۱0٠۰ﺯزﻳﯾﺮ ﺁآﺭرﻧﺠﻰ)ﺩدﺭر ﺻﻮﺭرﺕت ﺗﺠﻬﻴﯿﺰ( )ﺻﻔﺤﻪ (5٥۵-4٤۴7٧۷
 .1١۱1١۱ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻋﻘﺐ )ﺻﻔﺤﻪ ( 2٢۲-2٢۲0٠۰
 .1١۱2٢۲ﺍاﻳﯾﺮﺑﮓ ﻫﺎﻯى ﺟﺎﻧﺒﻰ )ﺩدﺭر ﺻﻮﺭرﺕت ﺗﺠﻬﻴﯿﺰ()ﺻﻔﺤﻪ (2٢۲-4٤۴5٥۵
 .1١۱3٣۳ﺍاﻫﺮﻡم ﺗﺮﻣﺰ ﺩدﺳﺘﻰ )ﺻﻔﺤﻪ (3٣۳-8٨۸
 .1١۱4٤۴ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻫﺎﻯى ﺟﻠﻮ )ﺻﻔﺤﻪ (2٢۲-1١۱7٧۷
 .1١۱5٥۵ﺍاﻫﺮﻡم ﺗﻌﻮﻳﯾﺾ ﺩدﻧﺪﻩه )ﺻﻔﺤﻪ (3٣۳-1١۱1١۱

1١۱3٣۳

بخش دوم ،سرویسها

داشبورد

 .1کلید شیشــه باالبر برقی (در صورت تجهیز)(صفحه
)2 - 14
 .2کليد آينه برقي کليد مکانيزم تاشوي آينههاي جانبي
(در صورت تجهيز) (صفحه )۲-۱۶
 .3کنترل از راه دور سیســتم صوتی (در صورت تجهیز)
(صفحه )۵-۳۴
 .4ایربگهای جلو (صفحه )2 - 43
 .5کلید کروز کنترل (کنترل ســرعت ثابت)(در صورت
تجهیز)(صفحه )3 - 26
 .6کلید فالشر (صفحه )2 - 69
 .7سیستم بخاری و تهویه مطبوع (صفحه )5 -1
 .8اهرم درب باک (صفحه )5 - 37
 .9فندک (در صورت تجهیز)(صفحه )5 - 42
 .10کلید انتخاب وضعیت توان مازاد (در صورت تجهیز)
(صفحه )3 - 13
 .11گرمکــن صندلی جلو (در صــورت تجهیز)(صفحه
)2 - 19
 . 12سوکت کمکی (در صورت تجهیز) (صفحه )5 - 41
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ﺩدﺍاﺷﺒﻮﺭرﺩد
 .1١۱ﺍاﻫﺮﻡم ﭼﺮﺍاﻍغ ﺟﻠﻮ )ﺻﻔﺤﻪ/(6٦۶6٦۶-2٢۲ﺩدﺳﺘﻪ ﺭرﺍاﻫﻨﻤﺎ )ﺻﻔﺤﻪ(6٦۶6٦۶-2٢۲
 .2٢۲ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ )ﺻﻔﺤﻪ (2٢۲-4٤۴9٩۹
.3٣۳ﺍاﻫﺮﻡم ﺑﺮﻑف ﭘﺎﻛﮐﻦ ﻭو ﺷﻴﯿﺸﻪ ﺷﻮﻯى ﺟﻠﻮ )ﺻﻔﺤﻪ  /(2٢۲-6٦۶9٩۹ﺍاﻫﺮﻡم
ﺑﺮﻑف ﭘﺎﻙﮎکك ﻛﮐﻦ ﻭو ﺷﻴﯿﺸﻪ ﺷﻮﻯى ﻋﻘﺐ)(2٢۲-7٧۷1١۱
 .4٤۴ﻛﮐﻠﻴﯿﺪ ﮔﺮﻣﻜﮑﻦ ﺷﻴﯿﺸﻪ ﻋﻘﺐ ﻭو ﮔﺮﻣﻜﮑﻦ ﺁآﻳﯾﻨﻪ ﻫﺎﻯى ﺟﺎﻧﺒﻰ )ﺩدﺭر
ﺻﻮﺭرﺕت ﺗﺠﻬﻴﯿﺰ()ﺻﻔﺤﻪ (2٢۲-7٧۷2٢۲
 .5٥۵ﻛﮐﻠﻴﯿﺪ ﺗﻨﻈﻴﯿﻢ ﺍاﺭرﺗﻔﺎﻉع ﻧﻮﺭر ﭼﺮﺍاﻍغ ﺟﻠﻮ )ﺩدﺭر ﺻﻮﺭرﺕت ﺗﺠﻬﻴﯿﺰ(
)ﺻﻔﺤﻪ (2٢۲-6٦۶7٧۷
 .6٦۶ﺍاﻫﺮﻡم ﺑﺎﺯز ﻛﮐﻨﻨﺪﻩه ﺩدﺭرﺏب ﻣﻮﺗﻮﺭر )ﺻﻔﺤﻪ (5٥۵-3٣۳8٨۸
 .7٧۷ﺑﻮﻕق )ﺻﺤﻔﻪ (2٢۲-2٢۲7٧۷
 .8٨۸ﺳﻮﺋﻴﯿﭻ ﻣﻮﺗﻮﺭر )ﺻﻔﺤﻪ (3٣۳-3٣۳
 .9٩۹ﻛﮐﻠﻴﯿﺪ ﺍاﻧﺘﻘﺎﻝل ﻭوﺿﻌﻴﯿﺖ ﺩدﻳﯾﻔﺮﺍاﻧﺴﻴﯿﻞ)ﺩدﺭر ﺻﻮﺭرﺕت ﺗﺠﻬﻴﯿﺰ()ﺻﺤﻔﻪ
(3٣۳-1١۱5٥۵
.1١۱0٠۰ﻛﮐﻠﻴﯿﺪ ﻣﻪ ﺷﻜﮑﻦ
10

1١۱5٥۵

شرح جدول محتویات
یادآوری
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ﺗﻮﺻﻴﯿﻪ ﻫﺎﻳﯾﻰ ﺩدﺭر ﺧﺼﻮﺹص ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮﺩدﺭرﻭو

ﺗﻮﺻﻴﯿﻪ ﻫﺎﻳﯾﻰ ﺩدﺭر ﺧﺼﻮﺹص ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮﺩدﺭرﻭو
ﺗﻮﺻﻴﯿﻪ ﻫﺎﻳﯾﻰ ﺩدﺭر ﺧﺼﻮﺹص ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮﺩدﺭرﻭو 1١۱-1١۱...........

1١۱9٩۹

ﺗﻮﺻﻴﯿﻪ ﻫﺎﻳﯾﻰ ﺩدﺭر ﺧﺼﻮﺹص ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮﺩدﺭرﻭو
ﺗﻮﺻﻴﯿﻪ ﻫﺎﻳﯾﻰ ﺩدﺭر ﺧﺼﻮﺹص ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮﺩدﺭرﻭو
ﻣﻮﺗﻮﺭر ﺑﻨﺰﻳﯾﻨﻰ

ﺍاﮔﺮ ﺧﻮﺩدﺭرﻭوﻯى ﺷﻤﺎ ﺩدﺍاﺭرﺍاﻯى ﻳﯾﻚﮏ ﻣﺤﺪﻭوﺩد ﻛﮐﻨﻨﺪﻩه ﺩدﺭر ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻙﮎکك
ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ ﻧﺒﻮﺩدﻩه ﻭو ﺑﺮﭼﺴﺐ " ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ ﺑﺪﻭوﻥن ﺳﺮﺏب" ﺑﺮ ﺭرﻭوﻯى
ﺩدﺭرﺏب ﺑﺎﻙﮎکك ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪﻩه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺩدﺭر ﺁآﻧﺼﻮﺭرﺕت ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮﺍاﻧﻴﯿﺪ
ﺍاﺯز ﻫﺮ ﺩدﻭو ﻧﻮﻉع ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ ﺳﺮﺏب ﺩدﺍاﺭر ﻳﯾﺎ ﺑﺪﻭوﻥن ﺳﺮﺏب ﺑﺎ ﻋﺪﺩد ﺍاﻛﮐﺘﺎﻥن
) 9٩۹1١۱ (RONﻳﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍاﺳﺘﻔﺎﺩدﻩه ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ.
ﺗﺬﻛﮐﺮ ،ﺗﺮﺟﻴﯿﺤ ًﺎ ﺍاﺯز ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ ﺑﺪﻭوﻥن ﺳﺮﺏب ﺍاﺳﺘﻔﺎﺩدﻩه ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ.
ﺍاﮔﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ " ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ ﺑﺪﻭوﻥن ﺳﺮﺏب" ﺑﺮ ﺭرﻭوﻯى ﺩدﺭرﺏب
ﺑﺎﻙﮎکك ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺍاﺯز ﻭوﺟﻮﺩد ﻣﺤﺪﻭوﺩد ﻛﮐﻨﻨﺪﻩه ﺩدﺭر
ﺩدﺍاﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ ،ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﯾﺴﺖ ﺍاﺯز ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ ﺑﺪﻭوﻥن ﺳﺮﺏب
ﺑﺎ ﻋﺪﺩد ﺍاﻛﮐﺘﺎﻥن ) 9٩۹1١۱ (RONﻳﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ)ﻳﯾﺎ  9٩۹5٥۵ RONﻳﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺩدﺭر ﺻﻮﺭرﺗﻰ ﻛﮐﻪ ﺑﺮ ﺭرﻭوﻯى ﺩدﺭرﺏب ﺑﺎﻙﮎکك ﺩدﺭرﺝج ﺷﺪﻩه ﺑﺎﺷﺪ( ﺍاﺳﺘﻔﺎﺩدﻩه
ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ.

2٢۲0٠۰

ﺍاﮔﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ "  "RON 9٩۹5٥۵ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﻰ
ﺑﺎﻳﯾﺴﺖ ﺍاﺯز ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ ﺑﺪﻭوﻥن ﺳﺮﺏب ﺑﺎ ﻋﺪﺩد ﺍاﻛﮐﺘﺎﻥن) 9٩۹5٥۵ (RONﻳﯾﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍاﺳﺘﻔﺎﺩدﻩه ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ.
ﻣﺨﻠﻮﻁط ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ /ﺍاﺗﺎﻧﻮﻝل
ﻣﺨﻠﻮﻁط ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ ﺑﺪﻭوﻥن ﺳﺮﺏب ﻭو ﺍاﺗﺎﻧﻮﻝل )ﺍاﻟﻜﮑﻞ ﺧﺎﻟﺺ( ،ﻧﻴﯿﺰ
ﻛﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍاﻥن ﮔﺎﺯزﻭوﻝل) (gasoholﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩد ،ﺩدﺭر
ﺑﻌﻀﻰ ﺍاﺯز ﻧﻮﺍاﺣﻰ ﺑﺼﻮﺭرﺕت ﺗﺠﺎﺭرﻯى ﻣﻮﺟﻮﺩد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺨﻠﻮﻁط
ﻫﺎﻳﯾﻰ ﺍاﺯز ﺍاﻳﯾﻦ ﻧﻮﻉع ﺩدﺭر ﺻﻮﺭرﺗﻰ ﻛﮐﻪ ﺑﻴﯿﺸﺘﺮ ﺍاﺯز 1١۱0٠۰ﺩدﺭرﺻﺪ ﺍاﺗﺎﻧﻮﻝل
ﻧﺪﺍاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻰ ﺗﻮﺍاﻧﻨﺪ ﺩدﺭر ﺧﻮﺩدﺭرﻭوﻯى ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺭرﺩد ﺍاﺳﺘﻔﺎﺩدﻩه
ﻗﺮﺍاﺭر ﮔﻴﯿﺮﻧﺪ .ﺍاﻃﻤﻴﯿﻨﺎﻥن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ ﻛﮐﻪ ﺍاﻳﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻁط ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ-
ﺍاﺗﺎﻧﻮﻝل ،ﻋﺪﺩد ﺍاﻛﮐﺘﺎﻧﻰ ﻛﮐﻤﺘﺮ ﺍاﺯز ﺁآﻧﭽﻪ ﻛﮐﻪ ﺑﺮﺍاﻯى ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ ﺗﻮﺻﻴﯿﻪ
ﺷﺪﻩه ﺍاﺳﺖ ،ﻧﺪﺍاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺨﻠﻮﻁط ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ /ﻣﺘﺎﻧﻮﻝل
ﻣﺨﻠﻮﻁط ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ ﺑﺪﻭوﻥن ﺳﺮﺏب ﻭو ﻣﺘﺎﻧﻮﻝل )ﺍاﻟﻜﮑﻞ ﭼﻮﺏب( ،ﻧﻴﯿﺰ ﺩدﺭر
ﺑﻌﻀﻰ ﺍاﺯز ﻧﻮﺍاﺣﻰ ﺑﺼﻮﺭرﺕت ﺗﺠﺎﺭرﻯى ﻣﻮﺟﻮﺩد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺤﺖ ﻫﻴﯿﭻ ﺷﺮﺍاﻳﯾﻄﻰ ﺍاﺯز ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎﻯى ﺑﺎ ﺑﻴﯿﺶ ﺍاﺯز
5٥۵ﺩدﺭرﺻﺪﻣﺘﺎﻧﻮﻝل ﺍاﺳﺘﻔﺎﺩدﻩه ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﯿﺪ.
ﺁآﺳﻴﯿﺐ ﺩدﻳﯾﺪﮔﻰ ﺳﻴﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺭرﺳﺎﻧﻰ ﻭو ﻳﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﺩدﺭر
ﻛﮐﺎﺭرﺁآﻳﯾﻰ ﺧﻮﺩدﺭرﻭو ﻛﮐﻪ ﺩدﺭر ﻧﺘﻴﯿﺠﻪ ﺍاﺳﺘﻔﺎﺩدﻩه ﺍاﺯز ﭼﻨﻴﯿﻦ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎﻳﯾﻰ
ﺑﻮﺟﻮﺩد ﻣﻰ ﺁآﻳﯾﺪ ،ﺩدﺭرﺣﻴﯿﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﯿﺖ ﺳﻮﺯزﻭوﻛﮐﻰ ﻧﺒﻮﺩدﻩه ﻭو ﻣﻤﻜﮑﻦ
ﺍاﺳﺖ ﺑﺮﺍاﻯى ﺧﻮﺩدﺭرﻭوﻫﺎﻯى ﺟﺪﻳﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻭوﺍاﺭرﺍاﻧﺘﻰ ﻗﺮﺍاﺭر
ﻧﮕﻴﯿﺮﺩد .ﺳﻮﺧﺘﻬﺎﻯى ﺣﺎﻭوﻯى  5٥۵ﺩدﺭرﺻﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮﻝل ﻳﯾﺎ ﻛﮐﻤﺘﺮ ﺩدﺭر
ﺻﻮﺭرﺗﻰ ﻛﮐﻪ ﺣﺎﻭوﻯى ﺣﻼﻝل ﻭو ﻣﻮﺍاﺩد ﺿﺪ ﺧﻮﺭرﺩدﮔﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮﺍاﻯى
ﺧﻮﺩدﺭرﻭوﻯى ﺷﻤﺎ ﻣﻔﻴﯿﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺬﻛﮐﺮ:
ﺍاﮔﺮ ﺍاﺯز ﻓﺮﻣﺎﻥن ﭘﺬﻳﯾﺮﻯى ﻭو ﻳﯾﺎ ﻗﻴﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮﺩدﺭرﻭوﻯى ﺧﻮﺩد
ﺩدﺭر ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﮐﻪ ﺍاﺯز ﻣﺨﻠﻮﻁط ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ/ﺍاﻟﻜﮑﻞ ﺍاﺳﺘﻔﺎﺩدﻩه ﻣﻰ ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ،
ﺭرﺿﺎﻳﯾﺖ ﻧﺪﺍاﺭرﻳﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﯾﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺭرﺍا ﺑﻪ ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ ﺑﺪﻭوﻥن ﺳﺮﺏب
ﺑﺎﺯز ﮔﺮﺩدﺍاﻧﻴﯿﺪ.
ﺍاﺣﺘﻴﯿﺎﻁط

ﺑﺎﻙﮎکك ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ ﺣﺎﻭوﻯى ﻓﻀﺎﻳﯾﻰ ﺑﺮﺍاﻯى ﻫﻮﺍا ﺑﻮﺩدﻩه ﻛﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ

ﺍاﺟﺎﺯزﻩه ﺍاﻧﺒﺴﺎﻁط ﺩدﺭر ﻫﻮﺍاﻯى ﮔﺮﻡم ﺭرﺍا ﻣﻰ ﺩدﻫﺪ .ﺍاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍاﺿﺎﻓﻪ

ﻧﻤﻮﺩدﻥن ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺲ ﺍاﺯز ﻗﻄﻊ ﺍاﺗﻮﻣﺎﺗﻴﯿﻚﮏ ﻧﺎﺯزﻝل ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ ﺍاﺩدﺍاﻣﻪ
ﺩدﻫﻴﯿﺪ ،ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﻮﺍا ﭘﺮ ﺧﻮﺍاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﺮﺍاﺭر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩدﺭر ﻣﻌﺮﺽض
ﺣﺮﺍاﺭرﺕت ﺩدﺭر ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﮐﻪ ﺑﺎﻙﮎکك ﺑﻪ ﺍاﻳﯾﻦ ﺭرﻭوﺵش ﭘﺮ ﺷﺪﻩه ﺍاﺳﺖ،

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺘﻰ ﺑﻨﺰﻳﯾﻦ ﺩدﺭر ﻧﺘﻴﯿﺠﻪ ﺍاﻧﺒﺴﺎﻁط ﻣﻰ ﺷﻮﺩد .ﺑﺮﺍاﻯى
ﺟﻠﻮﮔﻴﯿﺮﻯى ﺍاﺯز ﺑﺮﻭوﺯز ﭼﻨﻴﯿﻦ ﻧﺸﺘﻰ ،ﭘﺮ ﻧﻤﻮﺩدﻥن ﺑﺎﻙﮎکك ﺭرﺍا ﭘﺲ ﺍاﺯز
ﻗﻄﻊ ﺍاﺗﻮﻣﺎﺗﻴﯿﻚﮏ ﻧﺎﺯزﻝل ﻭو ﻳﯾﺎ ﭘﺲ ﺯزﺩدﻥن ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡم ﺍاﺳﺘﻔﺎﺩدﻩه

ﺍاﺯز ﺳﻴﯿﺴﺘﻢ ﻏﻴﯿﺮ ﺍاﺗﻮﻣﺎﺗﻴﯿﻚﮏ ﺟﺎﻳﯾﮕﺰﻳﯾﻦ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ.

ﺍاﺣﺘﻴﯿﺎﻁط

ﺩدﻗﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ ﻛﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺣﺎﻭوﻯى ﺍاﻟﻜﮑﻞ ﺩدﺭر ﻫﻨﮕﺎﻡم ﺳﻮﺧﺖ

ﮔﻴﯿﺮﻯى ﺑﻪ ﺍاﻃﺮﺍاﻑف ﻧﺮﻳﯾﺰﺩد .ﺍاﮔﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ ﺭرﻭوﻯى ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮﺩدﺭرﻭو

ﺭرﻳﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩد ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺁآﻧﺮﺍا ﺗﻤﻴﯿﺰ ﻧﻤﺎﺋﻴﯿﺪ .ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎﻯى

ﺣﺎﻭوﻯى ﺍاﻟﻜﮑﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺁآﺳﻴﯿﺐ ﺭرﺳﺎﻧﺪﻥن ﺑﻪ ﺭرﻧﮓ ﺧﻮﺩدﺭرﻭو ﺷﺪﻩه
ﻛﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎﺭرﺍاﻧﺘﻰ ﻣﺤﺪﻭوﺩد ﺧﻮﺩدﺭرﻭوﻫﺎﻯى ﻧﻮ ﻧﻤﻰ

ﺑﺎﺷﺪ.
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قبل از رانندگی
سیستم یادآوری سوئیچ (در صورت تجهیز)
یک صدای زنگ بطور متناوب جهت یادآوری به شما
به گوش می رسد که کلید را در حالتی که در سوئیچ
قرار داشته و راننده درب را باز نموده است ،خارج نمائید.
در خودروهایی که به سیستم استارت بدون کلید مجهز
هستند نیز صدای زنگ به معنای باز بودن سوییچ بوده و
نیاز است تا پیش از خروج از خودرو سوییچ را ببندید .

قفل های درب

فقل درب های جانبی

به منظور قفل نمودن درب جلوی خودرو از خارج:
* کلید را درون قفل قرار داده و باالی کلید را به طرف
جلوی خودرو بچرخانید یا
* زبانه قفل را به سمت جلو بگردانید ،سپس دستگیره
درب را در حالیکه درب را می بندید ،بکشید و نگه دارید.
به منظور باز نمودن درب جلو از خارج خودرو ،کلید را
قرار داده و باالی کلید را بطرف عقب خودرو بچرخانید.
تذکر:
بسته به مشخصات خودرو ،تعدادی از خودروها دارای
قفل کلیدی برای درب جلو سمت سرنشین نمی باشند.
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جهت قفل کردن درب جلو از داخل خودرو ،زبانه قفل را
به سمت جلو بگردانید .جهت باز کردن درب ،زبانه قفل را
به سمت عقب بگردانید.
به منظور قفل نمودن درب عقب از خارج خودرو ،زبانه
قفل را به سمت جلو بگردانید و درب را ببندید .در هنگام
بستن درب نیازی به کشیدن و نگه داشتن دستگیره درب
ندارید.

قبل از رانندگی
سیستم قفل مرکزی (در صورت تجهیز)

به منظور قفل نمودن همزمان همه درب ها ،کلید را
در قفل درب جلو سمت راننده (یا قفل درب جلو سمت
سرنشین) قرار داده و باالی کلید را به سمت جلوی خودرو
یک بار بچرخانید .به منظور باز نمودن همزمان همه درب
ها ،کلید را در قفل درب جلو سمت راننده ( یا قفل درب
جلو سمت سرنشین) قرار داده و باالی کلید را به سمت
عقب خودرو دو بار بگردانید .به منظور باز نمودن فقط
درب سمت راننده ( یا درب جلو سمت سرنشین) ،کلید
را در قفل همان درب قرار داده و باالی کلید را به سمت
عقب خودرو یک بار بگردانید.

شما می توانید با قرار دادن کلید در قفل درب جلو سمت
راننده بطور همزمان همه درب ها را قفل و باز نمائید
(شامل درب عقب)

تذکر:
بسته به مشخصات خودرو ،نوع باز نمودن تک مرحله
ای آن به تصویر کشیده شده است .در این نوع ،شما
می توانید بطور همزمان همه درب ها را با چرخش یکبار
کلید ،قفل و یا باز نمائید.

تذکر:
بسته به مشخصات خودرو ،شما می توانید با قرار دادن
کلید در قفل درب جلو سمت سرنشین ،بطور همزمان
همه درب ها را قفل و باز نمائید.

شما همچنین می توانید همه درب ها را به ترتیب با
فشردن کلید جلو و عقب قفل و یا باز نمائید.
تذکر:
* اگر خودروی شما مجهز به سیستم ورود به خودرو
توسط کنترل ازراه دور باشد ،شما می توانید همه درب ها
را بوسیله کنترل از راه دور /فرستنده قفل و یا باز نمائید.
به بخش " سیستم استارت توسط کنترل از راه دور /
سیستم ورود به خودرو توسط کنترل از راه دور" در این
بخش مراجعه نمائید.
* اگر خودروی شما مجهز به سیستم استارت توسط کنترل
از راه دور می باشد ،شما همچنین می توانید همه درب ها را
با فشردن کلید لمسی( )Request switchبر روی دستگیره
درب ،قفل و یا باز نمائید .به بخش " سیستم استارت توسط
کنترل از راه دور  /سیستم ورود به خودرو توسط کنترل از راه
دور" در این بخش مراجعه نمائید.
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قبل از رانندگی

قفل های محافظ کودک

(درب های عقب)

اخطار

در هنگامی که کودکان بر روی صندلی عقب قرار دارند،

از قرار گرفتن قفل محافظ کودک در وضعیت " قفل"
اطمینان حاصل نمائید.

درب عقب
شما می توانید درب عقب را با استفاده از کلید در قفل
درب راننده ،قفل و یا باز نمائید.

تذکر:

هنگامی که در شرایط پارک خودرو بر روی جاده قرار داشته،
درب عقب باز بوده و چراغ ها پنهان می باشند ،ضروریست که
وجود خودرو نشان داده شود ،.بعنوان مثال با استفاده از وسائل
مثلثی اخطار و یا تجهیزاتی بر اساس الزامات ملی برای استفاده
در سطح جاده.
اگر شما بخاطر تخلیه باطری و یا بد عمل کردن ،نمی توانید
درب عقب را باز نمائید ،از رویه زیر برای باز نمودن درب عقب
از داخل پیروی نمائید.
 )1طاقچه عقب را باز نمائید.
 )2به منظور دسترسی آسان تر ،صندلی عقب را خم کنید .جهت
اطالع از جزئیات نحوه خم کردن صندلی های عقب به طرف
جلو ،به بخش " خم کردن صندلی های عقب" مراجعه نمائید.

( )1قفل
( )2باز
هر کدام از درب های عقب مجهز به قفل محافظ
کودک بوده که می تواند از باز شدن ناخواسته درب از
داخل خودرو جلوگیری نماید .هنگامی که اهرم قفل در
وضعیت " قفل" ( )1قرار داشته باشد ،درب عقب فقط می
تواند از خارج خودرو باز گردد .هنگامی که اهرم قفل در
وضعیت " باز" ( )2قرار داشته باشد ،درب عقب می تواند
از داخل و یا خارج از خودرو باز گردد.
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اگر خودروی شما به قفل درب عقب مجهز باشد ،شما
می توانید درب عقب را با استفاده از کلید در قفل درب
عقب ،قفل و یا باز نمائید.

 )3درپوش ( )1را با دست باز نمائید.
 )4جهت دسترسی به اهرم اضطراری( ،)2قطعه پالستیکی را
با استفاده از دسته جک و یا پیچ گوشتی دو سو بشکنید.

قبل از رانندگی
سیستم استارت توسط کنترل از راه دور/
سیستم ورود به خودرو توسط کنترل از راه دور

 )5اهرم اضطراری ( )2را با استفاده از دسته جک یا پیچ
گوشتی دو سو به سمت پائین فشار دهید .به منظور قفل
نمودن درب عقب ،اهرم اضطراری( )2را به سمت باال
فشار دهید.
اخطار

به منظور جلوگیری از آسیب دیدن ،از انگشت خود برای

فشار دادن اهرم اضطراری استفاده ننمائید.

پس از استفاده از اهرم اضطراری ،به نمایندگی مجاز
مراجعه نمائید.

خودروی شما به یکی از سیستم های استارت توسط
کنترل از راه دور (نوع  )Aو یا ورود به خودرو توسط
کنترل از راه دور (نوع  )Bمجهز می باشد .ریموت کنترل
دارای یک سیستم ورود به خودرو و یک سیستم استارت
می باشد .فرستنده فقط دارای یک سیستم ورود به خودرو
می باشد .به منظور اطالع از جزئیات بیشتر به توضیحات
ذیل مراجعه نمائید.

سیستم استارت توسط کنترل از راه دور
(نوع )A

ریموت کنترل عملیات زیر را ممکن می سازد:
* شما می توانید درب ها را با استفاده از دکمه های
قفل/باز ،بر روی ریموت کنترل ،قفل و یا باز نمائید .به
توضیحات درج شده در این بخش مراجعه نمائید.
* شما می توانید درب ها را( شامل درب عقب) با فشردن
کلید لمسی(  )Request switchبر روی دستگیره هر
کدام از درب ها و یا درب عقب ،قفل و یا باز نمائید .جهت
اطالع از جزئیات،به توضیحات درج شده در این بخش
مراجعه نمائید.
* شما می توانید موتور را بدون استفاده از سوئیچ موتور
روشن نمائید .جهت اطالع از جزئیات بیشتر به قسمت "
سوئیچ موتور" در بخش " عملکرد خودروی شما" مراجعه
نمائيد.
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قبل از رانندگی
سیستم فرستنده ورودبه خودرو
نوع()B

( )1دکمه قفل"" LOCK
( )2دکمه باز"" UNLOCK
شمامی توانیدهمه درب ها (شامل درب عقب) را به طور
همزمان با به کارگیری فرستنده در نزدیکی خودرو ،قفل
و یا باز نمایید.
* به منظور قفل نمودن همه درب ها ،دکمه " LOCK

" ( )1را یکبار فشار دهید.
* به منظور باز نمودن فقط درب راننده  ،دکمه "
 )2( " UNLOCKرا یکبار فشار دهید.

* به منظور بازنمودن همه درب ها ،دکمه ""UNLOCK
( )2رایکبار دیگر فشار دهید.
چراغ های راهنما در زمانی که درب ها قفل می شوند
یکبار فالش می زنند.
هنگامی که درب ها باز می گردند:
* چراغ راهنمادوبارفالش می زند.
* اگرکلیدچراغ های داخلی دروضعیت "درب(")Door
قرار داشته باشد ،چراغ داخل برای مدت  15ثانیه روشن
شده و به تدریج خاموش می گردد .اگر شما در طی این
زمان کلید را درون سوئیچ قراردهید ،چراغ به سرعت
خاموش خواهد شد.
هنگامی که دکمه "  )1( " LOCKرافشار می دهید،
اطمینان حاصل نمایید که درب ها قفل می شوند.
اگر پس از فشردن دکمه "  ،)2(" UNLOCKهیچکدام
از درب ها برای مدت  30ثانیه بازنشوند ،درب ها
مجددا˝به طور اتوماتیک قفل خواهند شد.
تذکر:
* حداکثر فاصله ،عملکرد سیستم فرستنده ورود به
خودرو در حدود  )ft 16( 5mمی باشد ،اما این امر به
عوامل جانبی مخصوص ًا تجهیزات فرستنده نظیر برج های
رادیویی یا باند رادیوهای شهری ( )CBبستگی دارد.
* اگر کلید موتور در وضعیتی غیر از " "LOCK

قرارداشته ،یا سوئیچ موتور در جای سوئیچ قرار گرفته و یا
یکی از درب ها باز باشد ،قفلهای درب با سیستم فرستنده
ورود به خودرو عمل نمی کنند.
* اگر شما یکی از سیستم های فرستنده ورود به خودرو
را گم نمودید ،هر چه زودتر برای جایگزین نمودن آن به
نمایندگی مجاز سوزوکی مراجعه نمائید .اطمینان حاصل
نمائید که نمایندگی مجاز ،کد جدید سیستم فرستنده ورود
به خودرو را در حافظه خودرو وارد نموده و کد قبلی را پاک
کرده است.
احتیاط

فرستنده ،یک وسیله الکترونیکی حساس است ،بمنظور

پرهیز از آسیب دیدن فرستنده ،موارد زیر را رعایت
نمائید:

* هرگز فرستنده را در معرض ضربه ،رطوبت و یا درجه

حرارت باال همانند داشبورد در زیر نور مستقیم خورشید،

قرار ندهید.

* فرستنده را دور از اشیاء مغناطیسی نگهداری نمائید.
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قبل از رانندگی

تعویض باطری

اخطار

اگر عملکرد فرستنده ضعیف شده است ،باطری را
تعویض نمایید
به منظور تعویض باطری فرستنده:

بلعیدن باطری لیتیوم منجر به صدمات جدی داخلی می

گردد .هرگز به کسی اجازه بلعیدن باطری لیتیوم را ندهید.

باطری لیتیوم را دور از دسترس کودکان وحیوانات خانگی
قرار دهید .درصورت بلعیده شدن سریعاً با پزشک معالج
تماس بگیرید.

( )3باطری دیسکی لیتیوم:
 CR1620یا مشابه

 )1پیچ ()1را در آورده و کاور فرستنده را باز نمایید
 )2فرستنده ( )2را خارج نمایید.
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 )3لبه یک پیچ گوشتی تخت (دوسو) را در شیار فرستنده
( )2قرارداده و اهرم نمایید تا باز گردد.
)4باطری ( )3رابه گونه ای تعویض نماییدکه قطب
مثبت( )+درمقابل عالمت " "+روی فرستنده قراربگیرد.
 )5فرستنده را ببندید و در جای خود قرار دهید.
 )6کاور فرستنده را بسته وپیچ ( )1را نصب و محکم
نمایید.
 )7اطمینان حاصل نمایید که قفل درب ها به وسیله
فرستنده عمل می نمایند.
 )8باطری فرسوده رابه نحو مطلوب مطابق باقوانین
موجود و یا مقررات معدوم نمایید .هرگزباطری لیتیوم را
درسطل آشغال خانگی نیندازید.

احتیاط

فرستنده یک وسیله الکترونیکی حساس است .به منظور

پرهیز از آسیب دیدن فرستنده ،آنرا در معرض گرد و

غبار ،رطوبت قرار ندهید .همچنین اجزای داخلی آن نباید

دستکاری شود.

تذکر
باطری های فرسوده می بایست به نحو مطلوب مطابق
با قوانین موجود و یا مقررات معدوم شده و نباید درون
سطل آشغال خانگی انداخته شوند.

قبل از رانندگی

شیشه ها

درب سرنشین

کلید شیشه برقی (در صورت تجهیز)
شیشه برقی فقط در صورتی عمل می نماید که سوئیچ
موتور در وضعیت "  "ONقرار داشته باشد.
سمت راننده

درب سرنشین مجهز به سوئیچ ( )3جهت راه اندازی
شیشه سمت سرنشین می باشد.

درب سمت راننده مجهز به سوئیچ ( )1جهت راه اندازی
شیشه سمت راننده و سوئیچ ( )2جهت راه اندازی شیشه
جلو سمت سرنشین و سوئیچ ( )5( ،)4به ترتیب جهت
راه اندازی شیشه های سرنشین عقب چپ و راست می
باشد.
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جهت باز نمودن شیشه ،قسمت باالی سوئیچ را فشار
دهید و بمنظور بستن شیشه ،قسمت باالی سوئیچ را
بطرف باال بکشید.
شیشه سمت راننده جهت آسایش بیشتر  ،مجهز به
سیستم " پائین آمدن اتوماتیک ( ")auto-downمی
باشد( .بعنوان مثال در باجه های عوارضی ،یا در جلوی
رستورانها) .این بدان معنی است که شما می توانید بدون
نگه داشتن سوئیچ در وضعیت "  "Downشیشه را باز
نمائید .بدین منظور سوئیچ شیشه سمت راست راننده را
بطور کامل به پائین فشار داده و رها نمائید.جهت متوقف
نمودن شیشه قبل از رسیدن به انتهای مسیر ،سوئیچ را
مختصری باال بکشید.

قبل از رانندگی
کلید قفل

اخطار

* شما می بایست همیشه شیشه های سرنشین را

درهنگامی که کودکان در خودرو می باشند قفل نمایید.

آینه ها

آینه داخل

اگرقسمتی از بدن کودکان در حین عملکرد شیشه به
آن اصابت نماید ،می تواند صدمات جدی به کودک وارد

نماید.

* به منظور پرهیز از آسیب دیدگی سرنشین به وسیله

گیرکردن به شیشه ،اطمینان حاصل نمایید که هیچ
بخشی ازبدن سرنشین نظیردستها یا سر در مسیر بسته

شدن شیشه برقی قرارندارد.

درب سمت راننده همچنین مجهزبه یک کلیدقفل
جهت قفل نمودن شیشه های سمت سرنشین می باشد.
هنگامی که شما کلید قفل را فشار می دهید شیشه
های سمت سرنشین نمی توانند توسط کلید های (،)2
()5(،)4( ،)3عمل نموده و باال یا پایین بروند .به منظور
برگشتن به وضعیت عادی عملکرد،کلیدقفل را بافشردن
مجدد ،آزادنمایید.

* همیشه درهنگام ترک خودرو سوئیچ موتور را خارج

نمایید حتی اگر زمان کوتاهی باشد.همچنین کودکان را

در یک خودرو پارک شده تنها رها ننمایید.کودکان بدون
مراقبت ممکن است کلید شیشه باال برقی بازی کرده و

بوسیله شیشه گیر بیافتند.

تذکر:
اگرشمادرحالی که یکی ازشیشه های عقب پایین است،
رانندگی می نمایید ،ممکن است صدای بلندی را ناشی از
ارتعاش هوا بشنوید .به منظورکاهش این صدا شیشه جلو
به سمت راننده یا سرنشین را بازنموده و یا مقداربازبودن
شیشه عقب راکم کنید.

شما می توانید آینه داخل رابوسیله دست به گونه ای
تنظیم نماییدکه عقب خودروی خود را در آینه ببینید .به
منظور تنظیم آینه زائده انتخاب گر( )1را در وضعیت روز
قرار داده ،سپس آینه را درجهت های باال،پایین یا چپ و
راست به وسیله دست بگردانیدتابهترین وضعیت دید به
دست آید.
درهنگام رانندگی درشب به منظور کاهش تابش
چراغهای جلوی خودروهای پشتی ،شما می توانید زائده
انتخابگر را در وضعیت شب قرار دهید.
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قبل از رانندگی
اخطار

* همیشه آینه را درحالیکه زائده انتخاب گر در وضعیت

آینه های بیرونی (جانبی)

آینه برقی (در صورت تجهیز)

روز قراردارد ،تنظیم نمایید.

* فقط از وضعیت شب زمانی استفاده نماییدکه الزم

است تابش نورچراغ های جلوی خودروی پشتی را کاهش
دهید .مواظب باشید که دراین وضعیت شما ممکن است
قادربه دیدن بعضی از اشیاء که در وضعیت روز قابل رویت

است ،نباشید.

آینه های جانبی را به نحوی تنظیم نمایید که قادر به
رویت دو جهت خودرو درآینه باشید.
اخطار

درهنگام قضاوت درخصوص ابعاد و فاصله یک خودرو با

سایر اشیاء درآینه جانبی محدب ،مواظب باشیدکه اشیاء

کوچکتر ودورتر از زمانی که درآینه تخت دیده می شوند،

به نظر می آیند.
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کلیدکنترل آینه برقی برروی پانل درب جلو سمت راننده
قراردارد.شما می توانید آینه ها را درهنگامی که سوئیچ
در وضعیت " "ACCیا " "ONقرار دارد تنظیم نمایید.
جهت تنظیم آینه ها:
 )1کلیدانتخاب را به سمت چپ یا راست حرکت داده تا
آینه ای را که می خواهید تنظیم نمایید انتخاب کنید.
 )2بخش خارجی سوئیچ راکه مرتبط با راستای مورد نظر
شماجهت حرکت آینه می باشد ،فشاردهید.
 )3کلیدانتخاب را به وضعیت مرکز بچرخانید تا از تنظیم
ناخواسته جلوگیری نماید.

"

ON ACC
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قبل از رانندگی
تنظیم پشتی صندلی

پشت سری قابل تنظیم (درصورت تجهیز)
اخطار

همه پشتی های صندلی می بایست درحین رانندگی

دروضعیت قائم قرارداشته باشند درغیراین صورت

گ

کمربند ایمنی ،کارآیی خود را از دست می دهد.

کمربندهای ایمنی به گونه ای طراحی شده اند که

درهنگام عمودبودن پشتی صندلی بیشترین کارآیی خود
را به نمایش بگذارند.

اگرصندلی راننده مجهز به اهرم تنظیم ارتفاع درقسمت
جانبی بیرونی صندلی باشد ،صندلی را با باال کشیدن یا
پایین آوردن این اهرم ،باال یا پایین بیاورید.

پشت سری به منظور کمک به کاهش صدمات وارده
به گردن در تصادفات طراحی شده است پشت سری
صندلی را طوری تنظیم نمایید که مرکز آن نزدیک یا
باالی گوش شما قرار بگیرد .اگراین کار برای سرنشینان
بسیار قدبلند امکان پذیر نباشد ،آنرا درباالترین وضعیت
خود تنظیم نمایید.
اخطار
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به منظورتنظیم زاویه پشتی صندلی جلو ،اهرم موجود
درقسمت جانبی بیرونی صندلی رابه طرف باال بکشید و
پشتی را در وضعیت دلخواه قرارداده و اهرم را جهت قفل
شدن پشتی در آن وضعیت رها نمایید.

* هرگزباخودرویی که پشت سری آن خارج شده

رانندگی نکنید.

* درهنگام رانندگی اقدام به تنظیم پشت سری ننمایید.

قبل از رانندگی
گرم کن صندلی جلو(درصورت تجهیز)

به منظورباالبردن پشت سری جلو ،پشت سری را به
سمت باال بکشید تاصدای کلیک به گوش برسد .به
منظورپایین آوردن پشت سری ،درحالیکه دکمه آزاد
کننده ( )1را نگه داشته اید آنرا به سمت پایین فشاردهید.
اگر پشت سری می بایست بیرون آورده شود(جهت
تمیزکردن ،تعویض وغیره) دکمه آزاد کننده را فشارداده و
پشت سری را تابیرون آمدن کامل بکشید.
تذکر:
ممکن است نیاز به خم کردن پشتی صندلی جهت
فراهم نمودن خالصی کافی برای بیرون آوردن پشت
سری باشد.

جهت نصب مجدد پشت سری ،میله های پشت سری را
در سوراخ های مربوطه ( )2قرار داده و پشت سری را به
سمت پایین فشار دهید.

باقرارگرفتن سوئیچ در وضعیت " ، "ONیک یا دو کلید
گرم کن مربوط به صندلی های جلو را به منظور گرم
کردن صندلی های مربوطه فشاردهید .در این صورت
چراغ نمایشگر زیرکلیدگرم کن روشن می شود .جهت
خاموش نمودن گرم کن صندلی ،کلید را مجدداً فشار
دهید چراغ نمایشگر زیر کلیدگرم کن نیز خاموش خواهد
شد.
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قبل از رانندگی
احتیاط

به منظورجلوگیری ازآسیب دیدن المنت گرم کن

صندلی:

صندلی های عقب
تنظیم صندلی

* صندلی های جلو را درمعرض ضربات سنگین نظیر

جست و خیزاطفال قرارندهید.

* صندلی رابا موادعایق حرارتی نظیر روکش صندلی

نپوشانید.

اخطار

به منظور پرهیز از شل بودن بیش از حد کمربند ایمنی

که کارایی کمربندها را به عنوان یک وسیله ایمنی کاهش
می دهد ،ازتنظیم بودن صندلی ها پیش از بستن کمربند
ایمنی اطمینان حاصل نمایید.

اخطار

استفاده نادرست ازگرم کن صندلی می تواند خطرناک

تنظیم پشتی صندلی

باشد .روشن بودن گرم کن برای مدت طوالنی و

اخطار

دامن نازک) یا شلوار کوتاه می تواند موجب سوختگی

دروضعیت قائم قرارداشته باشند درغیراین صورت

از استفاده ازگرم کن صندلی برای سرنشین های زیر

کمربندهای ایمنی به گونه ای طراحی شده اند که

درصورت پوشیدن لباسهای نازک (شلوارهای نازک،
هرچند خفیف گردد.
پرهیز نمایید:

* افرادی که قدرت احساس درپاهایشان کم باشد.

شامل افراد بزرگسال و یا آنهایی که دارای ناتوانیهای

خاص می باشند.

* بچه های کوچک ویاهرشخص باپوست حساس

* افرادخواب یا اشخاصی که تحت تاثیر الکل ویا سایر

موادمخدر قرار دارند .
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همه پشتی های صندلی می بایست درحین رانندگی

کمربند ایمنی ،کارآیی خود را از دست می دهد.

درهنگام عمودبودن پشتی صندلی بیشترین کارآیی خود

را به نمایش بگذارند.

قبل از رانندگی
پشت سری قابل تنظیم
(درصورت تجهیز)
پشت سری به منظورکمک به کاهش صدمات وارده
به گردن در تصادفات طراحی شده است پشت سری
صندلی را طوری تنظیم نمایید که مرکز آن نزدیک یا
باالی گوش شما قرار بگیرد .اگراین کار برای سرنشینان
بسیار قدبلند امکان پذیر نباشد ،آنرا درباالترین وضعیت
خود تنظیم نمایید.
به منظورتنظیم زاویه پشتی صندلی عقب:
)1اهرمی راکه در لبه باالی صندلی قرار دارد به سمت
باال بکشید.
)2پشتی صندلی را تایکی از وضعیتهای قفل حرکت
دهید .تعداد وضعیتهای قفل بستگی به مشخصات خودرو
دارد.
)3اهرم را جهت قفل شدن پشتی صندلی در آن وضعیت
نگه دارید .پس ازتنظیم باحرکت دادن پشتی صندلی
اطمینان حاصل نمایید که بطورایمن قفل شده است.

اخطار

* هرگزباخودرویی که پشت سری آن خارج شده

رانندگی نکنید.

* درهنگام رانندگی اقدام به تنظیم پشت سری ننمایید.

تذکر:
ممکن است نیاز به خم کردن پشتی صندلی جهت
فراهم نمودن خالصی کافی برای بیرون آوردن پشت
سری باشد.

به منظورباالبردن پشت سری عقب ،پشت سری را به
سمت باال بکشید تاصدای کلیک به گوش برسد .به منظور
پایین آوردن پشت سری ،درحالیکه دکمه آزاد کننده را
نگه داشته اید آنرا به سمت پایین فشار دهید .اگر پشت
سری می بایست بیرون آورده شود (جهت تمیزکردن،
تعویض وغیره) دکمه آزاد کننده را فشار داده و پشت
سری را تا بیرون آمدن کامل بکشید.
هنگام نصب سیستم نگهدارنده کودک برروی صندلی
عقب ،پشت سری رادرباالترین وضعیت خودقراردهید.
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قبل از رانندگی
تاکردن صندلی های عقب
صندلی (های) عقب خودروی شما می توانند به منظور
فراهم نمودن فضای بار اضافی بطرف جلو تا بشوند.
به منظورتاکردن صندلی های عقب به طرف جلو:
)1طاقچه عقب راخارج نمایید.

احتیاط

هنگامی که شما پشتی صندلی عقب را به سمت جلو

تا می کنید ،ابتدا سگک کمربند ایمنی مرکزی و چپ را

در جیب پشتی صندلی قراردهید .این کاربه جلوگیری

احتیاط

اطمینان حاصل نمایید که نوار کمربند بین صندلی گیر

نکند.

ازگیرکردن کمربندوآسیب دیدن آن ،کمک می کند.

 )3پشت سری قابل تنظیم را کام ً
ال پایین بیاورید.

 )5قالب خالص کن ( )1را به سمت عقب کشیده تا
کمی صندلی آزاد گردد.
)2سگک های کمربند ایمنی مرکزی و چپ را در جیب
پشتی صندلی مطابق شکل جا دهید.
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 )4اهرم خالص کننده روی هریک ازصندلی ها را بطرف
جلو بکشید و پشتی صندلی را به طرف جلو تا نمایید.

اخطار

هنگام آزاد کردن کفی صندلی عقب ،دقت نمایید که

صورت یا دستان شما از ضربه صندلی آسیب نبیند.

قبل از رانندگی
 )7تنظیم کننده( )2رابه سمت پائین فشار داده تا تسمه
شل شود و سپس با فشردن قالب ()3به سمت پایین،
تسمه را از قالب بازنمایید.

اخطار

اثاثیه وسایرمحموله ها می بایست درصورت امکان

درحالتی که صندلی عقب در وضعیت عمودی قرار دارد
جاسازی شود.اگر شما نیازدارید که باری را درمحفظه بار
در وضعیتی که صندلی عقب به سمت جلو تا شده است

حمل نمایید،ازمحکم بودن بار اطمینان حاصل نمایید چرا که
ممکن است باعث آسیب دیدگی گردد.ارتفاع بار هرگز نباید

بیشتر از ارتفاع صندلی باشد.

به منظوربرگرداندن صندلی به وضعیت عادی ،از رویه
زیر پیروی نمایید.

 )6کل صندلی رابه سمت جلو تا نمایید.

 )8تسمه ( )4را به شکل قالب به دور پشت سری
صندلی جلو بیندازید و تنظیم کننده را به منظور اعمال
کشش برروی تسمه مطابق شکل مجدداً محکم نمایید.
احتیاط

هنگام محکم کردن صندلی عقب تاشده با تسمه ،طول

تسمه را به نحوی تنظیم نمایید که صندلی عقب حرکت

نکند .

 )1تسمه را از پشت سری شل نموده و آن را درپشت
کفی صندلی مطابق شکل جا بزنید .ازتنظیم بودن طول
تسمه به منظور پرهیز از هرگونه شل بودن یا پیچیدگی
تسمه اطمینان حاصل نمایید.
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قبل از رانندگی
احتیاط

* هنگام برگشتن کفی صندلی عقب به وضعیت

عادی،اطمینان حاصل نماییدکه چیزی دراطراف زبانه

صندلی عقب نباشد .وجود هرگونه جسم خارجی مانع از
محکم قفل شدن کفی صندلی درجای خود می گردد.

* هنگام برگشتن کفی صندلی عقب به وضعیت عادی

اطمینان حاصل نماییدکه هیچ چیزی زیر کفی صندلی

عقب وجودندارد.این امر از آسیب رسیدن به کفی صندلی
عقب جلوگیری می نماید.

)2کفی صندلی رابه سمت پایین بکشید تا درمحل خود
قفل شود.
اخطار

هنگام برگشتن کفی صندلی عقب به وضعیت عادی دقت

نماییدکه انگشت تان بین قفل و کف خودرو گیرنکند.
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 )3پشتی صندلی را بلند نموده تا درجای خود قفل گردد.
پس از برگشتن صندلی به جای خود،صندلی و پشتی
صندلی را حرکت داده تا اطمینان حاصل نمایید درجای
خود محکم قفل شده اند.

قبل از رانندگی

کمربندهای ایمنی و سیستم های
نگهدارنده کودک
اخطار

همیشه ازکمربند ایمنی استفاده نمایید

اخطار

سیستم ایمنی کیسه هوا  Air Bagجهت تکمیل و

ارتقای سطح ایمنی پس از استفاده از کمربند ایمنی
طراحی شده است .راننده و تمام سرنشینان خودرو
در کلیه مواقع رانندگی باید حتما از کمربند ایمنی بطور

مطلوب استفاده نمایند .چه خودرو مجهز به Air Bag
باشد یا نباشد .استفاده از کمربند ایمنی برای کاهش

خطرات ناشی از تصادفات برای اجتناب از آسیب دیدگی
یا مرگ بسیار ضروری است.

اخطار

* هرگز به افراد اجازه سوار شدن به محفظه بار خودرو

را ندهید .درصورت بروز سانحه  ،ریسک صدمه دیدگی
بیشتری برای افرادی که بر روی صندلی ننشسته و

کمربندایمنی خود را نبسته اند وجود دارد.

* کمربندهای ایمنی همیشه باید مطابق زیر تنظیم
گردند:
 -لبه کمربندمی باید لگن خاصره را بپوشاند و نه کمر را.

 کمربندقسمت خارجی شانه را بپوشاند و از زیر بازورد نشود.
 -کمربند می بایست دور از صورت و گردن شما قراربگیرد

امانباید ازروی شانه شما بیافتد.

(ادامه دارد)

اخطار
(ادامه)

* تسمه های کمربند ایمنی هرگز نباید تابیده شده
باشد و باید طوری تنظیم شوند که ضمن احساس
راحتی سرنشین برای عمل کردن در مواقع ضروری
بیش از اندازه شل نباشند .تسمه های شل اثر حفاظتی
کمتری نسبت به آنهایی کیپ هستند دارند.
* اطمینان حاصل کنید که قالب هر کمربند در سگک
مربوط به خود بسته شده باشد .امکان استفاده
ضربدری در کمربند صندلی عقب وجود دارد.
(ادامه دارد)
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قبل از رانندگی
اخطار

اخطار

(ادامه)

* هرگز از یک کمربند ایمنی برای بیش از یک سرنشین

استفاده ننمایید و هرگز کمربندایمنی را برروی کودک و یا

بچه ای که در آغوش سرنشین است نیاندازید .چنین
استفاده ای از کمربندایمنی می تواندمنجربه صدمات

جدی درزمان بروز سانحه گردد.

* به صورت دوره ای مجوعه کمربند ایمنی را به منظور

جلوگیری از فرسودگی و یا آسیب دیدگی بیش ازاندازه

اخطار

(ادامه)

* زنان باردار می بایست از کمربندایمنی استفاده نمایند،

اگرچه می بایست توصیه های ویژه ای درخصوص

خانمهای باردار ازطرف مشاور پزشکی لحاظ گردد.
به خاطرداشته باشیدکه کمربند ایمنی می بایست تا
حدامکان پایین و در اطراف مفاصل ران مطابق روش

نشان داده شده درشکل قراربگیرد.

* هرگزکمربندایمنی را زیادسفت نبندید ویا اشیاء

شکننده را در دست و یا روی لباس خود حمل ننمایید
درصورت بروز سانحه ،چنین اشیایی نظیر عینک ،قلم و

غیره در زیرکمربندایمنی منجربه بروز آسیب دیدگی می
گردند.
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(ادامه دارد)

بازرسی نمایید .کمربندهای ایمنی درصورت فرسودگی
نوارکمربند ،آلوده شدن و یا آسیب دیدن به هرطریقی

می بایست تعویض گردند .ضروری است که کمربند
ایمنی فرسوده شده پس ازیک ضربه شدید تعویض

گرددحتی اگر آسیب دیدگی مجموعه کمربند به طور
آشکار مشخص نباشد.

* کودکان 12سال وپایین تر می بایست ازکمربند

نگهدارنده مناسب درصندلی عقب استفاده نمایند.
(ادامه دارد)

(ادامه)

* اطفال و کودکان کم سن هرگز نباید حمل شوند
مگراینکه از سیستم نگهدارنده مناسب استفاده
نمایند .سیستم های نگهدارنده اطفال و کودکان کم
سن و سال به طور محلی قابل خرید بوده ومی بایست
مورداستفاده قرارگیرند .اطمینان حاصل نماییدکه
سیستم خریداری شده توسط شما همه استاندارد های
موجود را برآورده می سازد .همه دستورالعمل های تهیه
شده توسط سازنده را مطالعه و پیروی نمایید.
* ازآلوده شدن نوار کمربندایمنی بوسیله مواد
پولیش،روغنها ،مواد شیمیایی و مخصوصاً اسید باطری

پرهیزنمایید .جهت تمیز نمودن نوار کمربند ایمنی ازمحلول

آب وصابون استفاده نمایید.

* برای کودکان ،اگرکمربند گردن و یا صورت وی را آزار

می دهد ،کودک را نزدیکتر به مرکز خودرو قرار دهید.

* همه پشتی های صندلی می بایست درحین رانندگی

دروضعیت قائم قرارداشته باشند درغیراین صورت

کمربند ایمنی ،کارآیی خود را از دست می دهد.

کمربندهای ایمنی به گونه ای طراحی شده اند که

درهنگام عمودبودن پشتی صندلی بیشترین کارآیی خود

را به نمایش بگذارند.

قبل از رانندگی

کمربند ایمنی
سیستم قفل کننده اضطراری ()ELR
کمربند ایمنی مجهز به یک سیستم قفل کننده
اضطراری ( )ELRبوده که جهت قفل نمودن کمربند
در طی توقف و یا ضربه ناگهانی طراحی شده است .این
سیستم در صورتی که شما کمربند را خیلی سریع بکشید
عمل می کند .چنانچه هنگام بستن کمربند ایمنی بعلت
سریع کشیده شدن قفل گردد .اجازه دهید کمربند کمی
به عقب برگردد تا قفل آن آزاد شود ،سپس کمربند را
آهسته تر بکشید.
یادآوری نکات ایمنی

به منظور کاهش خطر لغزش در زیر کمربند در طی
برخورد ،نوار پائین کمربند را تا جای ممکن زیر مفاصل
ران بیاندازید و آنرا با کشیدن نوار باالی کمربند از طریق
ضامن قفل کن در یک وضعیت مناسب تنظیم نمائید.
طول نوار اریب باالیی کمربند (نوار روی شانه) خود به
خود تنظیم شده تا اجازه حرکت آزادانه را به سرنشین
بدهد.

بمنظور بستن کمربند ایمنی ،صاف بنشینید و کام ً
ال بر
روی صندلی تکیه بزنید ،زبانه متصل به کمربند را از این
سو به آن سوی بدن خود بکشید و در داخل قفل کمربند
ایمنی فشار داده تا صدای " کلیک" بگوش برسد.
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قبل از رانندگی
سیستم های نگهدارنده کودک

نگهدارنده کودک

گ

نگهدارنده اطفال -فقط صندلی عقب
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صندلي باالبرنده كودك

سوزوکی اکیداً توصیه می نماید که شما ازسیستم نگهدارنده
کودک به منظور نگهداری اطفال و کودکان کم سن استفاده
نمایید.انواع متعددی از سیستم های نگهدارنده کودک
موجود می باشد اطمینان حاصل نمایید که سیستم انتخابی
توسط شما ،استانداردهای ایمنی موجود را برآورده می سازد
همه سیستم های نگهدارنده کودک به نحوی طراحی شده
اند که به صندلی های خودرو یا بوسیله کمربندهای ایمنی
( نوارکمربند) و یا بوسیله  ISOFixنوع قالبدار(درصورت
تجهیز) محکم می شوند.
درهرزمانی که امکان دارد ،سوزوکی توصیه می نماید که
سیستم های نگهدارنده کودک برروی صندلی عقب نصب
شوند .برمبنای آمار تصادفات ،کودکان هنگامی که در روی
صندلی های عقب مهار می شوند ،سالم تر از زمانی هستند
که بر روی صندلی های جلو قراردارند.
هنگامی که شما مجبور به استفاده از مهار کودک از نوع رو
به جلو در صندلی جلو به سمت سرنشین می باشید،صندلی
سرنشین را تا جای ممکن عقب تر تنظیم نمائید.
(برای کشورهای اروپایی )EU
هنگام خرید سیستم نگهدارنده کودک ونصب بر روی
خودروی سوزوکی خود ،به اطالعات نگهداری مناسب
کودک دربخش سیستم˝مهارکودک˝ برای کشورهای EU
مراجعه نمایید.
تذکر:
هرگونه مقررات قانونی را در خصوص نگهدارنده کودک،
مراعات نمایید.

قبل از رانندگی
اخطار

اگرخودروی شما مجهز به سیستم ایربگ جلو سمت

سرنشین می باشد ،از نگهدارنده رو به پشت کودک
جهت نصب برروی صندلی جلو استفاده ننمایید .اگر

ایربگ جلو باد شود ،کودکی بر روی نگهدارنده رو به
پشت مهار شده است ممکن است کشته شده و یا آسیب

جدی ببیند .قسمت پشتی نگهدارنده روبه پشت کودک

به ایربگ درحال باز شدن بسیار نزدیک است

اخطار

اگر نگهدارنده کودک به نحو شایسته ای در خودرو
محکم نشده باشد ،کودکان درهنگام سانحه درمعرض
خطرقرار می گیرند .هنگام نصب یک سیستم نگهدارنده
کودک ،اطمینان حاصل نمایید که کودک را مطابق
دستورالعمل های شرکت سازنده به طور ایمن درون
سیستم نگهدارنده کودک قرارداده اید.

اخطار

دریک سانحه یا توقف ناگهانی ،زیرآرنجی صندلی عقب

(درصورت تجهیز) ممکن است به سمت جلو بیافتد.اگر
کودکی دریک سیستم نگهدارنده روبه پشت دروسط

صندلی عقب قرارداشته باشد،افتادن زیرآرنجی ممکن

است به وی آسیب برساند .اطمینان حاصل نمایید که
زیرآرنجی درجای خود قرارداشته ودر صورت عدم

استفاده قفل شده است.
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قبل از رانندگی
نصب با کمربندهای ایمنی
Lap-Shoulder
احتیاط

قبل ازنصب یک سیستم نگهدارنده کودک درصندلی

عقب ،پشت سری را تا باالترین موقعیت خود باال ببرید.

سیستم نگهدارنده کودک را درهمه جهات حرکت
دهید تا اطمینان حاصل نمایید که بطور محکم نصب
شده است.
نصب باقالبهای ISOFIX
(درصورت تجهیز)

کمربند نوع ELR

سیستم نگهدارنده کودک خودرا مطابق با دستورالعمل های
فراهم شده به وسیله سازنده این سیستم نصب نمایید.
اطمینان حاصل نمایید که کمربندایمنی به طور ایمن
چفت شده است.

خودروی شما مجهز به قالبهای تحتانی در قسمت
خارجی صندلی عقب جهت محکم نمودن سیستم
نگهدارنده کودک نوع  ISOFIXبه وسیله میله
های اتصال می باشد .قالبهای تحتانی در محلی که
نشیمن صندلی عقب به انتهای پشتی صندلی می رسد،
قراردارند

اخطار

اطمینان حاصل نمایید نگهدارنده کودک نوعISOFIX

رافقط درموقعیت خارجی صندلی نصب می نمایید و نه در

وضعیت مرکزی صندلی عقب.

سیستم نگهدارنده نوع  ISOFIXرامطابق بادستورالعمل
های فراهم شده بوسیله سازنده این سیستم نصب نمایید.
پس از سیستم نگهدارنده کودک ،آنرادرهمه جهات
حرکت دهیدتا اطمینان حاصل نمایید که میله های
اتصال به طورمحکم درقالبها سفت شده اند.

خودرو شما همچنین مجهز به بندقالبهای فوقانی می
باشد(برای اطالع ازجزئیات بیشتر به نصب تسمه های
فوقانی نگهدارنده کودک مراجعه نمایید) .اطمینان حاصل
نمایید که ازتسمه های فوقانی مطابق با دستورالعمل
های فراهم شده توسط سازنده سیستم نگهدارنده کودک
استفاده می نمائید
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قبل از رانندگی
دراین قسمت به نصب عمومی اشاره شده است
 )1پشت سری عقب رابه باالترین وضعیت خود بکشید.
احتیاط

قبل ازنصب سیستم نگهدارنده کودک ،پشت سری را تا

باالترین وضعیت خود باال ببرید.

 )2در صورت امکان ،پشتی صندلی را جهت سهولت
درنصب به سمت عقب تاکنید.

 )3نگهدارنده کودک راروی صندلی عقب قرارداده ،میله
های اتصال رابه قالبهای بین کفی صندلی و پشتی
صندلی وصل نمایید.
2 -38

 )4با استفاده ازدست ،سرمیله های اتصال را باقالبها
تنظیم نمایید .مواظب باشیدکه انگشتتان گیر نکند .

 )5نگهدارنده کودک را به سمت قالبها به نحوی
فشاردهید که سرمیله های اتصال اندکی به قالبها گیر
کند .با استفاده از دست ،وضعیت آنرا تثبیت نمایید

قبل از رانندگی
نصب نگهدارنده کودک با تسمه فوقانی
(در صورت تجهیز)

برای سیستم نگهدارنده کودک محکم نمایید .از وصل
شدن تسمه فوقانی به قالب مربوطه که مستقیم ًا پشت
نگهدارنده کودک قراردارد ،اطمینان حاصل نمایید.
تسمه فوقانی رابه حلقه نگهدارنده بارمتصل ننمایید.
اخطار

هرگزتسمه فوقانی رابه حلقه نگهدارنده بار (درصورت

تجهیز) متصل ننمایید .اتصال ناصحیح تسمه فوقانی

کارایی سیستم نگهدارنده کودک را کاهش می دهد.

)6قسمت جلوی نگهدارنده کودک را گرفته و نگهدارنده
را با زور فشار دهید تا به میله های اتصال چفت شود.
با حرکت دادن سیستم نگهدارنده کودک به تمام جهات
و مخصوص ًا به سمت جلو ،اطمینان حاصل نماییدکه
سیستم نگهدارنده کودک بطور محکم چفت شده است.
)7اگر پشتی صندلی را تا کرده اید آنرا به حالت عمود
برگردانید.
)8با مراجعه به بخش" نصب نگهدارنده کودک با تسمه
فوقانی" که توضیح آن در زیر آمده است کمربند فوقانی
تسمه را متصل نمائید.

بعضی از سیستمهای نگه دارنده خودرو نیازمند استفاده از
تسمه فوقانی می باشد براکت های تسمه فوقانی درپشت
صندلی عقب مطابق شکل قرارگرفته اند .تعداد براکت
قالب فراهم شده درخودروی شما بستگی به مشخصات
خودرو دارد .سیستم نگهدارنده خودرو را مطابق ذیل
نصب نمایید.
 )1طاقچه عقب را بازنمایید.
 )2نگهدارنده کودک را بر روی صندلی عقب با استفاده
از رویه شرح داده شده فوق برای محکم کردن سیستم
نگهدارنده کودک که نیازبه تسمه ندارند ،محکم نمایید.
)3تسمه فوقانی را به براکت گیر انداخته و آن را
مطابق بادستورالعمل های فراهم شده توسط سازنده
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قبل از رانندگی
 )4در هنگام نصب تسمه فوقانی ،از صحیح بودن مسیر
تسمه مطابق شکل ،اطمینان حاصل نمایید (به منظور
اطالع از جزئیات بیشتر به بخش "پشت سری قابل
تنظیم"مراجعه نمایید)
 )5اطمینان حاصل نماییدکه بار موجود در محفظه بین
تسمه ها گیر نکند.

سیستم پیش کشنده کمربنده ایمنی
(در صورت تجهیز)

اخطار

قالبهای سیستم نگه دارنده کودک فقط جهت مقاومت

دربرابر بارهای تحمیلی درشرایط نصب صحیح سیستم
نگهدارنده کودک طراحی شده اند .تحت هیچ شرایطی

ازاین قالبها نبایدبرای کمربندایمنی بزرگسال یا دسته
سیمها و یا نصب سایر تجهیزات به خودرو استفاده
گردد.

اخطار

این قسمت از راهنمای مالک ،سیستم پیش کشنده

کمربند ایمنی خودروی سوزوکی شما را شرح میدهد.
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به منظور مشخص نمودن اینکه آیا کمربند جلوی
خودروی شما به پیش کشنده کمربند ایمنی مجهز می
باشد یا خیر ،لیبل روی کمربند را که در قسمت پایین
کمربند قرار دارد کنترل نمایید.اگر حرف" "Pو یا"PRE
" مطابق شکل موجود باشد ،خودروی شما به سیستم
پیش کشنده کمربند ایمنی مجهز می باشد .شما میتوانید
كمربند ايمني با پيش كشنده را به همان روش کمربند
های ایمنی استفاده نمایید.

این بخش و بخش "سیستم نگهدارنده کمکی (ایربگ ها)"
را به منظور یاد گیری بیشتر در خصوص سیستم پیش کشنده
مطالعهنمائید.
سیستم پیش کشنده کمربندایمنی با سیستم نگهدارنده
تکمیلی (ایربگ ها) کارمی کند سنسورهای ایربگ و سیستم
کنترل الکترونیک ایربگ پیش کشنده های کمربندایمنی
را نیز کنترل می نمایند .هنگامی که ایربگ ها فعال می
شوند ،پیش کشنده ها نیز فعال می شوند .برای احتیاط و
اطالعات عمومی شامل سرویس سیستم پیش کشنده،به
بخش" سیستم نگهدارنده تکمیلی (ایربگ ها)" و عالوه بر
آن به بخش "سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی" مراجعه
و از اقدامات پیش گیرانه آن پیروی نمائید.
پیش کشنده در هریک از جمع کننده های کمربند ایمنی
جلو قرار دارد.پیش کشنده ،کمربند ایمنی رابه نحوی محکم
می کند که کمربندها خود را در صورت بروز سانحه ازجلو
بطور ایمن تر با سرنشین تطبیق می دهند .قفل کننده ها
پس ازفعال شدن پیش کشنده ها قفل باقی می مانند .به
محض فعال شدن ،سروصدا ایجاد شده و مقداری دود
ممکن است آزاد شود .این شرایط مضرنبوده و نشان دهنده
آتش سوزی درخودرو نمی باشد.
بمنظور به حد اقل رساندن خطر آسیب دیدگی جدی و
یا مرگ ناشی از سانحه ،راننده و همه سرنشینان همیشه
می بایست به نحو مقتضی با بستن کمربند ایمنی مهار
گردند ،صرفنظر از اینکه این کمربندها مجهز به سیستم
پیش کشنده باشند و یا نباشند.

قبل از رانندگی
کامال" به صندلی تکیه دهید؛ راست بنشینید و به سمت
جلو یا پهلوها تکیه نزنید .کمربند را به نحوی تنظیم نمایید
که نوار کمربند سرتا سرلگن خاصره را بپوشاند ونه دورکمر
را .لطفا" به منظور اطالع ازجزئیات درخصوص نشستن
مناسب و تنظیم کمربندهای ایمنی به بخش " تنظیم
کمربندایمنی" و راهنمایی ها و احتیاط های مربوط به
کمربندهای ایمنی دربخش " کمربندهای ایمنی و سیستم
نگهدارنده کودک " مراجعه نمایید.
لطف ًا توجه داشته باشید که پیش کشنده ها همراه با
ایربگ ها درتصادفات جدی از جلو فعال خواهند شد .این
سیستم به گونه ای طراحی نشده است که در ضربه های
از عقب خودرو ،ضربه های جانبی ،چپ شدن ،تصادفات
جزئی ازجلو ،فعال گردد .اگرپیش کشنده ها فعال شوند
(این بدان مفهوم است که ایربگ ها نیز فعال شده اند).
در اسرع وقت سیستم پیش کشنده را جهت سرویس نزد
نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.
اگرچراغ "ایربگ" برروی صفحه نمایشگر داشبورد
چشمک نزند و یا هنگامی که سوئیچ در وضعیت ""ON
قراردارد،زمان کوتاهی روشن شود ،بیشتر از  10ثانیه
روشن بماند یا حین رانندگی روشن شود ،سیستم پیش
کشنده یاسیستم ایربگ ممکن است به نحو مناسب
کارنکنند .دراسرع وقت هر دو سیستم رابه منظور بازرسی
به نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

عملیات سرویس بر روی اجزاء سیستم پیش کشنده و یا
سیم کشی مربوط به آن فقط می بایست توسط نمایندگی
مجاز سوزوکی که برای این منظور دوره بخصوصی دیده
اند انجام پذیرد .سرویس نامناسب ممکن است منجربه
فعال شدن ناخواسته پیش کشنده شده ویامی تواندمنجربه
غیرقابل استفاده شدن کمربندگردد .هرکدام ازاین دو
شرایط می تواند منجر به آسیب دیدگی شخصی گردد.
به منظورجلوگیری از خرابی و یا فعال شدن ناخواسته
پیش کشنده ها ،اطمینان حاصل نماییدکه باطری
قطع شده و سوئیچ موتور قبل ازانجام هرگونه سرویس
الکتریکی برروی خودروی شما حداقل  90ثانیه در
وضعیت "  " LOCKقراردارد.
به اجزا و سیم کشی سیستم پیش کشنده دست نزنید.
سیم کشی سیستم دارای نوارچسب زرد رنگ و یا لوله
زرد رنگ می باشد و اتصاالت زر دهستند .هنگام معدوم
نمودن خودروی سوزوکی خود ازنمایندگی مجاز سوزوکی
کمک بگیرید.

سیستم حفاظتی کمکی (ایربگ ها)
(درصورت تجهیز)
اخطار

اخطار این بخش از راهنمای مالک ،حفاظت ازشما توسط

سیستم حفاظتی کمکی(ایربگ ها) که توسط سوزوکی
فراهم شده است را شرح می دهد .لطفا" تمام این

دستورالعمل را به منظور به حداقل رساندن خطر جراحات
جدی یا مرگ ،به دقت مطالعه نموده وپیروی نمایید.
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قبل از رانندگی
خودروی شما به سیستم ایمنی کمکی شامل اجزاء زیر و
کمربند ایمنی در هر صندلی مجهز می باشد.
.1مدول ایربگ جلوسمت راننده
 .2مدول ایربگ جلوسمت سرنشین
 .3مدول ایربگ جانبی(درصورت تجهیز)
 .4مدول ایربگ پرده ای جانبی (درصورت تجهیز)
 .5پیش کشنده های کمربندایمنی (درصورت تجهیز)
 .6کامپیوتر(کنترل کننده) ایربگ
 .7سنسور ایربگ جلو
 .8سنسورایربگ جانبی (درصورت تجهیز)

اگر در حالت سوئيچ باز  onچراغ ايربگ چشمك نزندو يا
براي مدت كوتاهي روشن نشود و يا آنكه در هنگام رانندگي
روشن شود ،سیستم پیش کشنده یاسیستم ایربگ ممکن
است به نحو مناسب کارنکنند .دراسرع وقت هر دو سیستم
رابه منظور بازرسی به نمایندگی مجاز ايران خودرو ببرید.
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قبل از رانندگی
ایربگ جلو

کلمات " " SRS AIRBAGبرروی کاورهای ایربگ
حک شده تا محل ایربگ ها را نشان دهد.

ایربگ های جلو عمل نمی کنند

محدوده برخوردازجلو

ایربگ های جلو احتماال˝ عمل نمی کنند

ایربگ های جلو به گونه ای طراحی شده اندکه فقط
درتصادفات سخت ازجلو عمل نمایند.

ایربگ جلوسمت راننده درپشت پد مرکزی غربیلک
فرمان قراردارد و ایربگ جلو سمت سرنشین در باالی
محفظه داشبورد قرارداده شده است.

'
ایربگ های جلو به گونه ای طراحی نشده اند که در
برخوردهای ازعقب خودرو ،برخوردهای جانبی ،چپ
شدن یا تصادفات جزئی عمل نمایند بنابراین در چنین
تصادفاتی هیچ گونه حافظتی را ارائه نمی دهند.
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قبل از رانندگی
به خاطرداشته باشید ازآنجایی که ایربگ فقط یک
باردرطول حادثه عمل می نماید ،نیاز است که کمربندهای
ایمنی ،سرنشین ها را از حرکات بیشتر در طی تصادف
حفظ نمایند.
بنابراین یک ایربگ جانشین کمربندهای ایمنی نمی
باشد.به منظوربه حداکثر رساندن حفاظت ازشما  ،همیشه
کمربندهای ایمنی خود را ببندید .به خاطرداشته باشید
هیچ سیستمی نمی تواند ازتمام آسیب های بالقوه که
ممکن است درطی تصادف رخ دهد ،جلوگیری نماید.
اخطار

عالمت ایربگ

اخطار

ازنگه دارنده روبه پشت کودک جهت نصب برروی

یک ایربگ حفاظت دربرابر تصادف راکه توسط

صندلی جلو استفاده ننمایید .اگرایربگ جلو باد شود،

میدهد .راننده و سرنشینان همیشه می بایست به نحو

ممکن است کشته شده و یا آسیب جدی ببیند .قسمت

نصب ایربگ ،برروی صندلی خود به منظور به حداقل

شدن بسیارنزدیک است.

کمربندهای ایمنی ارائه می شود تکمیل نموده و افزایش

کودکی که بر روی نگه دارنده رو به پشت مهار شده است

مطلوبی بابستن کمربند ایمنی چه با ایربگ وچه بدون

پشتی نگه دارنده روبه پشت کودک به ایربگ درحال باد

رساندن ریسک آسیب دیدگی جدی ویا مرگ ناشی از

حوادث ،مهارشوند.
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اگرشما مجبور به استفاده از نگهدارنده کودک رو به
جلو ،درصندلی جلو می باشید ،اطمینان حاصل نمایید که
صندلی جلو را تا حدامکان به سمت عقب حرکت دهید.
به منظور اطالع ازجزئیات بیشتر به قسمت " سیستم
های نگهدارنده کودک و کمربندایمنی " دراین بخش
مراجعه نمایید

شما ممکن است برچسب فوق را برروی آفتابگیر پیدا
نمایید.

قبل از رانندگی
ایربگ های جانبی وایربگ های پرده ای
(درصورت تجهیز)

ایربگ های جانبی (درصورت تجهیز) درقسمتی ازپشتی
صندلی که نزدیکترین فاصله به درب ها را دارد جا داده
شده است کلمات" "SRS AIRBAGبرروی کاور
ایربگ جانبی حک شده تامحل ایربگ ها را نشان بدهد.
اخطار

اگرخودروی شما مجهزبه ایربگ جانبی باشد،نگهدارنده

کودک را برروی صندلی جلو نصب ننمایید .اگر ایربگ
جانبی سمت سرنشین عمل نماید کودک درون نگهدارنده

کودک ممکن است آسیب ببیند.

ایربگ های پرده ای جانبی (درصورت تجهیز) درون
سقف کاذب قراردارند .کلمات " "SRS AIRBAGحک
شده برروی ستون ،محل ایربگ های پرده ای جانبی را
نشان می دهد.
تذکر:
ایربگ پرده ای جانبی برای سرنشینان جلو و عقب یک
بالشتک هوا فراهم می آورد.
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قبل از رانندگی
محدوده تصادف ازبغل

ایربگ های جانبی و ایربگ های پرده ای جانبی گونه
ای طراحی شده اند که فقط درضربات شدید از جناحین
عمل نمایند.

ایربگ ها و ایربگ های پرده ای جانبی عمل
نمی کنند

ایربگ ها وایربگ های پرده ای جانبی احتماال
عمل نمی کنند

ایربگ های جانبی وایربگ های پرده ای به گونه ای
طراحی نشده اندکه دربرخوردهای ازجلویاعقب ،چپ شدن
یاتصادفات جانبی جزئی عمل نمی کنند بنابراین درچنین
تصادفاتی هیچ گونه محافظتی راارائه نمی دهند .فقط
ایربگ های جانبی وایربگ های پرده ای جانبی خودرو
درصورت ضربه عمل می نمایند .به خاطر داشته باشید از
آنجایی که ایربگ فقط یک بار در طول حادثه عمل می
نماید ،نیازاست که کمربندهای ایمنی ،سرنشین ها را از
حرکت بیشتر درطی تصادف حفظ نمایند
بنابراین یک ایربگ جانشین کمربندهای ایمنی نمی
باشد.به منظوربه حداکثر رساندن حفاظت ازشما  ،همیشه
کمربندهای ایمنی خود را ببندید .به خاطرداشته باشید
هیچ سیستمی نمی تواند ازتمام آسیب های بالقوه که
ممکن است درطی تصادف رخ دهد ،جلوگیری نماید.
اخطار

یک ایربگ حفاظت دربرابر تصادف راکه توسط

کمربندهای ایمنی ارائه می شود تکمیل نموده و یا به آن

اضافه می گردد .راننده و سرنشینان همیشه می بایست

به نحو مطلوبی بابستن کمربند ایمنی چه با ایربگ وچه
بدون نصب ایربگ ،برروی صندلی خود به منظور به حداقل

رساندن ریسک آسیب دیدگی جدی ویا مرگ ناشی از

حوادث ،مهارشوند.
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قبل از رانندگی
سیستم چگونه کارمی کند
دریک تصادف از جلو ،سنسور ایربگ کاهش سریع
سرعت را درک نموده و اگر کامپیوتر قضاوت نمایدکه
این کاهش سرعت معرف تصادف شدید از جلو می باشد،
دراین صورت کیسه های هوا را فعال می کند .اگرخودرو
شما مجهز به ایربگ های جانبی باشد ،سنسورهای ضربه
تصادف ازبغل را درک نموده و اگر کامپیوتر قضاوت نماید
که تصادف ازبغل به میزان کافی شدید می باشد ،ایربگ
پرده ای جانبی را فعال می سازد.
کیسه های هوا ،ایربگ ها را با گاز نیتروژن یا آرگون باد
می کنند .ایربگ بادشده بالشی رابرای سرشما وباالتنه
فراهم می آورند (فقط ایربگ های جلو وایربگ های
پرده ای) .ایربگ آنچنان سریع بادشده وتخلیه می گردد
که حتی باورنمی کنیدکه فعال شده است .ایربگ نه
مانع از دیدشما می شود ونه خروج شما از خودرو را
سخت تر می نماید.
ایربگ می بایست به منظور کاهش خطر آسیب های
جدی به سرعت و بطور موثر باز شود .هرچند یکی از
پیامدهای اجتناب ناپذیر بادشدن سریع ،سوزاندن پوست
نظیر سطوحی که درمقابل ایربگ قراردارند ،می باشد.
همچنین هم زمان با باز شدن ،صدایی به گوش رسیده
ومقداری پودر و دود آزاد می گردد .این شرایط مضر نبوده

و نشان دهنده آتش سوزی درخودرو نمی باشند .توجه
داشته باشید اجزاء ایربگ پس ازباز شدن (عمل کردن)
ممکن است برای لحظاتی داغ باشند.
کمربند ایمنی درهنگام عمل کردن ایربگ کمک می
نماید تا به نحو مطلوب حداکثرحفاظت از شما به عمل
آید .صندلی خود را تا حد امکان در زمان کنترل خودرو
عقب تر تنظیم نمایید .کام ً
ال درجای خود تکیه دهید،
صاف بنشینید .به سمت جلو وروی غربیلک فرمان و
داشبورد خم نشوید .سرنشینان جلو نبایدبه درب تکیه داده
ویا بخوابند .به منظوراطالع از جزئیات بیشتر درخصوص
تنظیم مطلوب صندلی و کمربندایمنی ،به بخش" تنظیم
صندلی" و" سیستم های کمربند ایمنی ونگهدارنده
کودک " مراجعه نمایید.
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قبل از رانندگی
اخطار

* راننده نبایدبر روی غربیلک فرمان خم شود .سرنشین

جلو نباید بدن خود را روی داشبورد تکیه داده ویاخیلی
نزدیک به داشبورد شود .برای خودروهای مجهزبه ایربگ

های جانبی و ایربگ های جانبی پرده ای ،سرنشینان
نبایدبه درب تکیه زده ویابخوابند تحت چنین شرایطی،

سر نشینانی که سرجای خود نیستند به ایربگ درحال

بادشدن بسیارنزدیک بوده و ممکن است متحمل آسیب
دیدگی شدید گردند.

* هیچ گونه شیء را به غربیلک فرمان و

داشبوردنچسبانیدویاروی آن قرارندهید .این اشیاءممکن
است عملکرد ایربگ را مختل کرده ویابه وسیله ایربگ

درلحظه سانحه حرکت داده شوند.هریک ازاین شرایط

ممکن است باعث آسیب رساندن شدید شوند.

* برای خودروهای مجهزبه ایربگ جانبی،از روکش

صندلی برای صندلی های جلواستفاده نکنید زیرا روکش

صندلی عمل بادشدن را محدود می نماید .همچنین جا
لیوانی و سایر اشیاء را روی درب قرار ندهید چرا که این
اشیا می توانند در زمان سانحه توسط ایربگ حرکت داده

شوند.
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توجه داشته باشید اگرچه خودروی شما ممکن است به
طورمالیم درتصادف آسیب دیده باشد ،تصادف ممکن
است آنقدرشدیدنبوده که باعث عمل کردن(بادکردن)
ایربگ های جلو ،جانبی ویاپرده جانبی گردد .اگرخودرو
شما متحمل هرگونه تصادفی ازجلو-عقب ویااطراف
باشد ،سیستم ایربگ را جهت بازرسی نزد نمایندگی مجاز
سوزوکی ببرید تا از عملکرد مطلوب آن اطمینان حاصل
نمایید.

باشدلطف ًا این مسئله را به کسی که خودرو دارای ایربگ
شما را سرویس می نماید ،.یادآوری نمائید.
سرویس برروی اجزاء ایربگ ودسته سیمها و یا دراطراف
آن فقط می بایست توسط نمایندگی مجاز سوزوکی
صورت پذیرد .سرویس نامطلوب ممکن است منجربه
عملکرد ناخواسته ایربگ ویاعدم عملکرد مطلوب آن
گردد .هریک از شرایط فوق ،ممکن است منجربه آسیب
دیدگی جدی شود.

خودروی شما مجهز به یک جدول تشخیص عیب بوده
که اطالعات سیستم ایربگ شما را درزمان سانحه ثبت
می نماید.این جدول اطالعاتی درخصوص وضعیت کلی
سیستم را درجایی که سنسورها قراردارند ثبت می نماید.

به منظور پرهیز از خرابی ویا عمل کردن (بادشدن)
ناخواسته سیستم ایربگ ،اطمینان حاصل نمایید که
باطری قطع شده وسوئیچ برای مدت حداقل  90ثانیه
قبل ازانجام هرسرویس الکتریکی بر روی خودرو شما،
در وضعیت " "LOCKقراردارد .به اجزاء سیستم ایربگ
وسیم کشی دست نزنید.سیم کشی ها دارای نوارچسب
زردرنگ و یا لوله زردرنگ می باشند واتصاالت نیز برای
تشخیص آسانتر ،زرد هستند.
معدوم نمودن خودرویی که ایربگ آن عمل نکرده است
خطرناک می باشد .از نمایندگی مجاز در این خصوص
کمک بگیرید.

سرویس کردن سیستم ایربگ
اگرایربگ ها عمل کنند ،ایربگ و اجزاء مرتبط را دراسرع
وقت توسط نمایندگی مجازسوزوکی تعویض نمایید.
اگرخودو شما درآب فرورفته و کف ماشین درآب غوطه
ور باشد ،کامپیوترایربگ ممکن است آسیب ببیند .درچنین
شرایطی سیستم ایربگ را در اسرع وقت توسط نمایندگی
مجازسوزوکی بازرسی نمایید.
رویه های بخصوص جهت سرویس و یا تعویض ایربگ
مورد نیازاست بدین منظورفقط نمایندگی مجازسوزوکی
مجازبه سرویس ویاتعویض ایربگ های شما می

قبل از رانندگی
صفحهنمایشگرداشبورد
 -1سرعت سنج
 -2دورسنج
 -3درجه بنزین
 -4درجه آب
 -5نمایشگراطالعات
. -6دکمهMOD/ILL
.-7دکمه مسافت سنج
 -8چراغهای هشداردهنده ونمایشگر
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قبل از رانندگی
چراغ های هشدارونمایشگر
چراغ هشدارسیستم ترمز

اگر چراغ هشدار سیستم ترمز در هنگامی که شما با
خودرو رانندگی می نمایید،روشن گردد ،ممکن است
اشکالی درسیستم ترمزخودرو وجود داشته باشد.اگرچنین
موردی اتفاق بیافتد شما می بایست
)1ازجاده خارج شده وبا احتیاط توقف نمایید.
اخطار

به خاطر داشته باشیدکه فاصله توقف ممکن است

براساس مشخصات خودرو سه نوع عملکرد موجود می
باشد.
)1چراغ نمایشگر درهنگامی که سوئیچ در وضعیت""ON
قرارمی گیرد برای زمان کوتاهی روشن می شود.
)2چراغ نمایشگر درهنگام درگیر بودن ترمزدستی و
قرارداشتن سوئیچ دروضعیت" "ONروشن می شود.
 )3چراغ تحت یک یا هر دو شرط فوق روشن می شود.
چراغ همچنین در هنگامی که روغن ترمز درون مخزن
روغن به کمتر از سطح مشخص شده می رسد ،روشن
می شود.
اگرسطح روغن درمخزن روغن ترمزکافی باشد ،چراغ
می بایست پس ازروشن شدن موتور ،و آزاد شدن کامل
ترمزدستی خاموش گردد.
این چراغ همچنین درهنگامی که نیروی عملکرد ترمز
عقب سیستم ( ABSعملکرد شیر تقسیم) افت پیداکند،
به همراه چراغ هشدار  ABSروشن می گردد.
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طوالنی تر گردد ،شما ممکن است پدال را محکم

ترفشاردهید و پدال ممکن است قدری بیشتر از وضعیت

عادی پایین رود.

 )2ترمزها را با شروع به حرکت دقیق و توقف درکنار
جاده امتحان نمایید.
 اگر مشخص گردیدکه سیستم ترمزایمن می باشد،بااحتیاط و در سرعت پایین تا نزدیکترین نمایندگی برای
تعمیر رانندگی نمایید.
 -خودرو را تا نزدیکترین نمایندگی جهت تعمیر بکسل نمایید

اخطار

اگر هریک از شرایط زیر رخ دهد ،می بایست خودروی

خود را جهت بازرسی سیستم ترمز به نمایندگی مجاز

سوزوکی ببرید.

* اگرچراغ هشدار سیستم ترمزپس از روشن شدن

موتور و آزاد شدن کامل ترمزدستی خاموش نگردد.

* اگرچراغ هشدار سیستم ترمز هنگامی که سوئیچ در

وضعیت « »ONقرار می گیردروشن نشود.

* اگر چراغ هشدار سیستم ترمز در هر زمان درطی

کارکرد موتور روشن شود

تذکر:
از آنجایی که سیستم ترمز دیسکی خود میزان می باشد،
سطح روغن ترمز با سایش لنت های ترمز ،پایین می رود.
دوباره پرکردن مخزن روغن جزء موارد نرمال نگهداری
دوره ای می باشد.

قبل از رانندگی
چراغ سیستم ترمز ضد قفل()ABS

هنگامی که سوئیچ در وضعیت " "ONقرار می
گیرد،چراغ برای مدت کوتاهی روشن شده به نحوی که
شما بتوانید چک کنید که چراغ کار می کند.
اگر چراغ روشن باقی بماند و یا هنگام رانندگی روشن
شود ،ممکن است اشکالی درسیستم  ABSوجود داشته
باشد.
اگرچنین موردی اتفاق افتاد:
 )1از جاده خارج شده و با احتیاط توقف نمایید.
 )2سوئیچ را در وضعیت " "lockقرارداده و موتور را
مجدداً روشن نمایید.
اگرچراغ هشدار برای مدت کوتاهی روشن شده وسپس
خاموش گردد ،سیستم به طور عادی کار می کند.
اگرچراغ هشدار همچنان روشن باقی بماند اشکالی در
سیستم وجود دارد.
اگر چراغ نمایشگر و چراغ هشدار سیستم ترمز روشن
باقی بماند و یا در حین رانندگی همزمان روشن شود

سیستم  ABSشما به سیستم کنترل نیروی ترمز عقب
(عملکردشیر تقسیم) مجهز بوده و ممکن است مشکلی
با هر دو تابع کنترل نیروی ترمز عقب و تابع ضد قفل
سیستم  ABSوجود داشته باشد .اگر یکی ازاین دو مورد
اتفاق بیافتد ،خودرو را جهت بازرسی به نزدنمایندگی مجاز
سوزوکی ببرید.

چراغ فشار روغن

اگر  ABSازکاربیافتد ،سیستم ترمز عملکرد عادی خود
را درست مثل وقتی که دارای سیستم  ABSنمی باشد،
خواهد داشت به منظوراطالع ازجزئیات بیشتر به قسمت
"سیستم ترمز ضدقفل ( ") ABSدربخش "راه اندازی
خودروی خود" مراجعه نمایید.

این چراغ هنگامی روشن می شود که سوئیچ در
وضعیت " "ONقراربگیرد و وقتی خاموش می شود که
موتوراستارت بخورد.این چراغ درصورتی که فشار روغن
کافی نباشد روشن شده و روشن باقی می ماند.اگر چراغ
حین رانندگی روشن شود ،دراسرع وقت از جاده خارج
شده و موتور را خاموش نمایید.
سطح روغن موتور را کنترل نموده ودرصورت نیاز
روغن اضافه نمایید .اگرروغن به میزان کافی وجوددارد،
سیستم روانکاری می بایست قبل ازرانندگی مجددتوسط
نمایندگی مجازسوزوکی بازرسی گردد.
احتیاط

* اگر با وجود روشن بودن چراغ ،موتور به کارخود ادامه

دهد ،منجربه صدمات شدیدبه موتورمی گردد.

* هرگزبه چراغ فشار روغن که نشان دهنده نیاز به

افزودن روغن می باشداعتماد نکرده وسطح روغن را به
طور دوره ای کنترل نمایید.
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قبل از رانندگی
چراغ شارژ باطری

چراغ یادآوری کمربند ایمنی

این چراغ وقتی روشن می شود که در وضعیت""ON
قرار بگیرد .و وقتی خاموش میشود که موتور استارت
بخورد.این چراغ در صورتی که اشکالی در سیستم
شارژ باطری رخ داده باشد ،روشن شده و روشن باقی
می ماند .اگر چراغ در حین کارکرد موتور روشن شود،
سیستم شارژمی بایست به سرعت توسط نمایندگی مجاز
سوزوکی بررسی گردد.

اگر هنگامی که سوئیچ موتور در وضعیت " "ONقرار
می گیرد،کمربند راننده بسته نشده باشد،این چراغ روشن
شده و/یا چشمک می زند.
برای اطالع از جزئیات بیشتر در خصوص سیستم
یادآوری کمربند ایمنی به بخش "کمربند های ایمنی و
سیستم های نگهدارنده کودک" مراجعه نمائید.

(در صورت تجهیز)

چراغ "ایربگ" (در صورت تجهیز)

این چراغ پس از اینکه سوئیچ در وضعیت " "ONقرار
گرفت روشن و برای چندین ثانیه چشمک می زند به
نحوی که می توانید چک کنید که چراغ کار می کند.
اگرمشکلی درسیستم ایربگ و یا سیستم پیش کشنده
کمربندایمنی (در صورت تجهیز ) وجود داشته باشد این
چراغ روشن شده و روشن باقی می ماند.
اخطار

اگر هنگامی که سوئیچ در وضعیت " "ONقرار می

گیرد ،چراغ ایربگ چشمک نزده ویا زمان اندکی روشن

شود،بیش از  10ثانیه روشن بماند یا در حین رانندگی
روشن شود ،سیستم ایربگ ویا سیستم پیش کشنده
کمربند ایمنی (در صورت تجهیز)به نحو مطلوب کار نمی
کند ومی بایست برای هر دو سیستم جهت بازدید به

نمایندگی مجاز سوزوکی مراجعه نمائید
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قبل از رانندگی
چراغ نمایشگر نقص فنی

چراغ سیستم ضد سرقت (در صورت تجهیز)

از آنجایی که خودروی شما دارای کامپیوتر جهت کنترل
آالیندگی می باشد،یک چراغ نمایشگرنقص فنی در داخل
نمایشگر داشبورد تعبیه شده است که در هنگام نیاز خودرو
به سرویس روشن می شود.چراغ نمایشگر نقص فنی پس
از اینکه سوئیچ در وضعیت" "ONقرار گرفت روشن شده
و هنگامی که موتور استارت بخورد خاموش می گردد.
اگر در هنگام کارکرد موتور،چراغ نمایشگر نقص فنی روشن
گردد،مشکلی باسیستم کنترل آالیندگی وجود دارد.خودرو
راجهت رفع عیب نزدنمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

هنگامی که سوئیچ در وضعیت" "ONقرار می گیرد،این
چراغ روشن شده تا از کارکرد آن مطلع گردید .اگر چراغ
در هنگامی که سوئیچ در وضعیت " "ONقرار می گیرد
چشمک بزند،موتور استارت نخواهد خورد.

احتیاط

ادامه رانندگی با خودرو درهنگامی که چراغ نمایشگر

نقص فنی روشن است،می تواند باعث صدمات جدی

تذکر:
اگر چراغ نمایشگر نقص فنی چشمک بزند ،سوئیچ را
در وضعیت" "LOCKقرار دهید .سپس آنرا به وضعیت
" "ONبازگردانید اگر چراغ درحالتی که سوئیچ در
وضعیت" "ONقراردارد همچنان چشمک بزند،ممکن
است مشکلی با سیستم ضدسرقت وجود داشته باشد.
خودرو را جهت بازرسی نزد نمایندگی مجاز سوزوکی
ببرید.

چراغ اخطار سطح بنزین

اگر این چراغ روشن شود،باک بنزین راسریع ًا پر کنید.
تذکر:
نقطه فعال شدن این چراغ بسته به شرایط جاده (به
عنوان مثال شیب وانحناء جاده) وشرایط رانندگی به خاطر
حرکت سوخت درباک تغییر می نماید.
تذکر:
نمایش اطالعات درهنگامی که این چراغ نمایشگرروشن
می شود ،نشان دهنده اخطار می باشد.

به سیستم کنترل آالیندگی گردیده وبر مصرف سوخت

و رفتار خودرو تاثیر بگذارد.

2 -53

قبل از رانندگی
چراغ اخطار باز بودن درب

چراغ نمایشگر "( "SETدر صورت تجهیز)

این چراغ تا وقتی که تمام درب ها کام ً
ال بسته شوند،
روشن باقی می ماند.

هنگامی که سرعت خودرو توسط سیستم کروز کنترل،
کنترل می گردد این چراغ روشن خواهد شد.

تذکر:
نمایش اطالعات درهنگامی که این چراغ نمایشگر
روشن می شود نشان دهنده اخطار می باشد.

چراغ نمایشگر""POWER
(درصورت تجهیز)

چراغ نمایشگر ( CRUISEسرعت ثابت)
(درصورت تجهیز)

هنگامی که سیستم کروز کنترل(سرعت ثابت) روشن
می باشد ،این چراغ روشن خواهد شد.
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هنگامی که سوئیچ در وضعیت " "ONقرار می گیرد
و کلید انتخاب مود ،در وضعیت " " OFFقرار دارد این
چراغ برای مدت زمان کوتاهی روشن می شود تا از
کارکرد آن اطالع حاصل نمایید .هنگامی که کلید انتخاب
حالت قدرت ( )powerدر وضعیت " "ONقرار میگیرد
در حالیکه سوئیچ در وضعیت " "ONقرار دارد ،این چراغ
روشن شده و روشن باقی می ماند.

چراغ نمایشگرسیستم کنترل استارت از راه دور
(در صورت تجهیز )

هنگامی که شما سوئیچ استارت خودرویی را که به
سیستم کنترل استارت از راه دور مجهز است فشارمی
دهید ،این چراغ به رنگ قرمز یا آبی روشن می شود.اگر
این چراغ به رنگ آبی روشن گردد،شما می توانید سوئیچ
رابدون استفاده از کلید بگردانید.اگر این چراغ به رنگ
قرمز روشن شود؛شما نمی توانید سوئیچ را بدون استفاده
از سوئیچ بگردانید .به منظور اطالع از جزئیات بیشتر
به"سیستم استارت توسط ریموت کنترل/سیستم ورود به
خودرو توسط فرستنده" در این بخش مراجعه نمایید.
اگراین چراغ به رنگ قرمز چشمک بزند ،به شما یادآوری
می نماید که ریموت کنترل درون خودرو نمی باشد .به
منظور اطالع از جزئیات بیشتر به"سیستم استارت توسط
ریموت کنترل/سیستم ورود به خودرو توسط فرستنده" در
این بخش مراجعه نمائید.

قبل از رانندگی
اگرنشان دهنده ها (همه چراغها) به چشمک زدن ادامه
دهند ،مشکلی در سیستم انتقال قدرت وجود داشته و می
بایست خودروی خود را جهت بازرسی نزد نماینده مجاز
سوزوکی ببرید.

سرعت سنج

دور سنج (در صورت تجهیز)

تذکر:
نمایش اطالعات نشان دهنده اخطار و نمایشگر پیغام
نشان دهنده بکارافتادن سیستم گیربکس کمکی و یا
نقص فنی می باشد.
چراغ اصلی اعالم اخطار
سرعت سنج ،سرعت خودرو را برحسب ( km/hکیلومتر
بر ساعت) نشان می دهد.

دورسنج دورموتوررابرحسب دوربردقیقه ( )rpmنشان
می دهد.
احتیاط

درهنگامی که سوئیچ دروضعیت " "ONقرارمی گیرد،
این چراغ چشمک زده و یا برای چند ثانیه روشن می شود
بنابراین شما می توانید چک نماییدکه چراغ کارمی کند.
هنگامی که نمایشگر اطالعات اخطاری را نشان می
دهد و نمایشگر روشن می شود ،این چراغ نمایشگرنیز
ممکن است روشن شده و یا چشمک بزند.
برای اطالع ازجزئیات به "نمایش اطالعات"دراین
بخش مراجعه نمایند.
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هرگز در حالتی که نمایشگر دور موتور در ناحیه قرمز

قرار دارد رانندگی نکنید زیرا منجر به صدمه دیدن جدی

به موتور می گردد .هنگام انتقال به دنده پایین تر ،اطمینان

حاصل نمایید که موتوربادوربیش ازاندازه کار نکند .به

منظور اطالع ازجزئیات به قسمت " حداکثر مجاز سرعت
برای انتقال به دنده پائین تر" در بخش راه اندازی

"خودروی خود"مراجعه نمایید.

قبل از رانندگی
درجه بنزین

تذکر:
نمایش اطالعات درهنگامی که این چراغ نمایشگر
روشن می شود ،نشان دهنده اخطارمی باشد.

درجه آب

تذکر:
نقطه فعال شدن چراغ اخطار کمبود سوخت ( ،)1بسته
به شرایط جاده (بعنوان مثال شیب وانحناء جاده) و شرایط
رانندگی به خاطر حرکت سوخت درباک تغییر می نماید.
عالمت ( )2نشان می دهد که درب باک در سمت راست
خودرو قرار گرفته است.
این گیج یک نمایش تقریبی از مقدار سوخت داخل باک
می باشد "F" .نشان دهنده پر بودن و " "Eحالت خالی
را نشان می دهد.
اگرنمایشگر ازدرجه بندی " "Eپایین تر برود(نه
کاراکتر" ،)"Eباک را در اسرع وقت پرکنید.
تذکر:
این نمایشگر بسته به شرایط جاده ( بعنوان مثال شیب،
انحناء جاده) و شرایط رانندگی به خاطر حرکت سوخت
درباک اندکی حرکت می کند.
اگرچراغ هشدارکمبودسوخت ( )1روشن شود ،باک رابه
سرعت پرکنید.

هنگامی که سوئیچ موتور در وضعیت " "ONقراردارد،
تحت شرایط نرمال رانندگی ،این درجه دمای مایع خنک
کننده موتور را نشان می دهد .این نمایشگر می بایست
در محدوده نرمال و قابل قبول دما بین " "Hو ""C
قرار بگیرد .اگر نمایشگر به " "Hبرسد ،نشاندهنده
جوش آوردن موتورمی باشد .ازدستورالعمل های مربوط
به جوش آوردن موتور در بخش "سرویس اضطراری"
پیروی نمایید.
احتیاط

ادامه رانندگی درحالتی که موتور جوش آورده است،

منجربه آسیب رسیدن جدی به موتور می شود.
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قبل از رانندگی
کنترل نور چراغ های نمایشگر

هنگامی که سوئیچ دروضعیت " "ONقرارمی گیرد،
چراغ های نمایشگر داشبورد روشن می گردند.
خودروی شما مجهزبه سیستمی است که به طوراتوماتیک
روشنایی صفحه نمایشگر داشبورد را درهنگامی که چراغ های
جلو و یا چراغ های وضعیت روشن می باشند ،کم نور می کند.
شما می توانید روشنایی چراغ های صفحه نمایشگر را
صرفنظر ازاینکه چراغ های موقعیت یا چراغ های جلو،
روشن می باشدیا خیر،تغییر دهید.
به منظور افزایش نور چراغ های صفحه نمایشگر
داشبورد ،دکمه کنترل نور( )1را در جهت عقربه های
ساعت بگردانید.
به منظورکاهش نورچراغ های صفحه نمایشگر داشبورد ،دکمه
کنترل ( )1را درجهت خالف عقربه های ساعت بچرخانید.
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سیستم نمایش اطالعات
(درصورت تجهیز)
نمایشگر اطالعات در هنگامی که سوئیچ در
وضعیت" "ONقرار میگیرد ،نمایش داده می شود.
تذکر:
•اگر شما دکمه کنترل نور را ظرف مدت  5ثانیه ازفعال
کردن نمایشگر کنترل نور ،نگردانید ،نمایشگر کنترل نور
بطور اتوماتیک لغو می شود.
•هنگام وصل مجدد باطری ،روشنایی چراغ های صفحه
نمایشگر داشبورد ،به حالت اولیه باز می گردد .روشنایی
صفحه نمایشگر را مجدداً مطابق با دلخواه خودتنظیم
نمائید.
تذکر:
اگر شما باالترین سطح روشنایی را در هنگامی که چراغ
های پارک یا چراغ های جلو روشن هستنند ،انتخاب
نمایید ،چراغ های صفحه نمایشگر کم نور نخواهند شد.

( )1دکمه مسافت سنج
( )2دکمه MODE/ILL
()3نمایشگر اطالعات
نمایشگر اطالعات ،اطالعات زیر را نشان می دهد.
نمایش ()A
نمایشگر موقعیت دسته دنده (برای گبربکس های
اتوماتیک)
نمایش()B
اخطار و پیغام های نمایشگر مصرف سوخت /محدوده
رانندگی/سرعت متوسط

قبل از رانندگی
نمایش ()C
مسافت سنج/دماسنج

موقعیت دسته دنده اتوماتیک
(گیربکساتوماتیک)

نمایش ()D
کیلومتر شمار

نمایش ( ،)Aنشان دهنده وضعیت دنده گیربکس
اتوماتیک است.
تذکر:
•هنگامی که سوئیچ در وضعیت " "ONقرار می گیرد،
پیغام نشان داده شده فوق به مدت چند ثانیه بر روی
صفحه نمایش ،نشان داده می شود.
•هنگامی که سوئیچ در وضعیت " "ACCیا ""LOCK
قرار دارد ،تعدادی اخطار و یا پیغام بر روی صفحه نمایشگر
نشان داده می شود.

مصرف سوخت /محدوده رانندگی/سرعت
متوسط
هنگامی که هیچ اخطار یا پیغامی در نمایشگر ()B
وجود ندارد ،شما می توانید یکی از پنج نمایش مصرف
آنی سوخت ،مصرف متوسط سوخت ،محدوده رانندگی،
سرعت متوسط و یا هیچ نمایشی را جهت نمایش انتخاب
نمایید.

 ))aمصرف آنی سوخت
( )bمصرف متوسط سوخت
( )cمحدوده رانندگی
 ))dسرعت متوسط
( )eبدون نمایش
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قبل از رانندگی
به منظور تغییر نمایشگر ،به سرعت دکمه MODE/
 )2( ILLرافشار دهید.

تذکر:
مقدارمصرف سوخت ،محدوده رانندگی وسرعت میانگین
که در نمایشگر نشان داده می شود ،به وسیله شرایط
زیرتحت تاثیرقرارمی گیرد:
•شرایط جاده
•شرایط ترافیک
•شرایط رانندگی
•شرایط خودرو
•خرابی که منجربه عدم روشن شدن یاچشمک زدن
چراغ نمایشگر شود.

مصرف آنی سوخت
اگرشما آخرین باری که با خودرو رانندگی کردید ،مصرف
آنی سوخت را انتخاب نمودید ،نمایشگر در هنگامی که
سوئیچ در وضعیت " "ONقرار می گیرد .نمودار میله ای
را نشان نمی دهد .نمایشگر نمودار میله ای را فقط در
هنگامی که خودرو در حال حرکت است نشان می دهد.
مصرف متوسط سوخت
اگرشما آخرین باری که با خودرو رانندگی کردید ،مصرف
متوسط سوخت راانتخاب نمودید ،هنگامی که سوئیچ را
در وضعیت " "ONقرار می دهید ،نمایشگر آخرین مقدار
مصرف میانگین سوخت مربوط به رانندگی قبلی را نشان
میدهد .مگر اینکه شما مقدار متوسط مصرف سوخت را
2 -60

ری ست نمایید ،در غیر این صورت نمایشگر مقدارمتوسط
مصرف سوخت را که شامل مصرف متوسط سوخت طی
رانندگی قبلی نیز می باشد ،نشان می دهد.
تذکر:
هنگامی که شما ترمینال منفی ( )-باطری را مجدداً
وصل می نمائید ،مقدار میانگین مصرف سوخت پس از
گذشت زمان اندکی از رانندگی نشان داده خواهد شد.
شما می توانید مقدار متوسط مصرف سوخت را از میان
یکی ازسه روش زیر انتخاب نمائید:
•ری ست پس ازسوخت گیری مجدد :مقدارمصرف
متوسط سوخت بطور اتوماتیک بوسیله سوخت گیری
مجدد ری ست می شود.
•ری ست بوسیله مسافت سنج :Aمقدار متوسط مصرف
سوخت بطور اتوماتیک پس از ری ست نمودن مسافت
سنج ،Aری ست خواهدشد.
•ری ست نمودن دستی :مقدار متوسط مصرف سوخت
با فشردن و نگه داشتن دکمه  )2( MODE/ILLدر
زمانی که نمایشگر مقدار متوسط مصرف سوخت رانشان
می دهد ،ری ست خواهد شد.
به منظور تغییر در هنگامی که مقدار متوسط مصرف
سوخت ری ست می شود ،به قسمت " MODE
( Setingمود تنظیم)" دراین بخش مراجعه نمایید.
تذکر:

اگرشما هنگامی که "ری ست پس ازسوخت گیری مجدد"
راانتخاب می کنید ،مقداراندکی سوخت اضافه نمایید،
مقدارمتوسط مصرف سوخت ممکن است رعایت نشود.

محدوده رانندگی
اگرشما آخرین باری که با خودرو رانندگی کردید،
محدوده رانندگی را انتخاب نمودید ،نمایشگر"  " .....را
برای چندثانیه نشان داده و سپس محدوده رانندگی جاری
را درهنگامی که سوئیچ در وضعیت " "ONقرارمی گیرد،
نشان می دهد.
محدوده رانندگی نشان داده شده در نمایشگر ،مقدار
مسافت تقریبی است که شما می توانید تا رسیدن درجه
باک به عالمت "  " Eبر مبنای شرایط رانندگی جاری،
رانندگی نمایید.
هنگامی که سوخت باقیمانده در باک  ،به کمترین سطح می
رسد،عالمت""---برروی نمایشگر نشان داده خواهد شد.
اگرچراغ اخطار کمبود سطح بنزین روشن شود ،به
سرعت وصرف نظر از محدوده رانندگی نشان داده شده
در نمایشگر ،باک بنزین را پر نمایید.
از آنجائیکه محدوده رانندگی پس ازسوخت گیری مجدد
برمبنای آخرین شرایط رانندگی محاسبه می گردد ،این
مقدار پس از هر بار سوخت گیری متفاوت است.
تذکر:
•اگر شما در هنگامی که سوئیچ در وضعیت ""ON
قرار دارد ،اقدام به سوخت گیری نمایید ،محدوده رانندگی
ممکن است مقدار صحیح را نشان ندهد.
•هنگامی که شماترمینال منفی ( )-باطری را متصل
نمایید ،مقدارمحدوده رانندگی،پس ازگذشت زمان اندکی
از رانندگی نشان داده خواهد شد.

قبل از رانندگی
سرعت متوسط
اگرشماآخرین باری که باخودرو رانندگی کردید ،سرعت
متوسط را انتخاب نمودید ،هنگامی که سوئیچ را در
وضعیت " "ONقرار می دهید ،نمایشگر آخرین مقدار
سرعت متوسط از رانندگی قبلی را نشان می دهد .اگر
شما مقدار سرعت را ری ست ننمایید .که دراین صورت
نمایشگر مقدار سرعت متوسط را که شامل سرعت
متوسط طی رانندگی قبلی نیز می باشدنشان می دهد.
به منظور ری ست نمودن مقدارسرعت متوسط ،دکمه
 )2(MODE/ILLرا برای مدت  2ثانیه در زمانی که
نمایشگر سرعت متوسط را نشان می دهد ،فشارداده ونگه
دارید .نمایشگر ""---رانشان داده وسپس سرعت متوسط
جدید را پس از مدت زمان کوتاهی رانندگی نشان می دهد.

تذکر:
هنگامی که شماترمینال منفی ( )-باطری رامتصل
می نمائید ،مقدار سرعت متوسط پس از مدت کوتاهی
رانندگی نشان داده خواهد شد.
کیلومترشمار/مسافت سنج/دماسنج
هنگامی که سوئیچ موتور در وصعیت " "ONقرار می
گیرد ،نمایشگر ()Cیا ()Dکیلومترشمار ،مسافت سنج
( ،)Aمسافت سنج ( )Bیا دماسنج را نشان می دهد.

کیلومترشمار
کیلومترشمار ،مسافت کلی که توسط خودرو پیموده شده
است را ثبت می نماید.
احتیاط

اطالعات مربوط به کیلومتر شمار را پیگیری نموده و

برنامه سرویس ونگهداری دوره ای مورد نیاز را بر مبنای
آن اطالعات انجام دهید.افزایش فرسودگی یا صدمه

دیدگی بر روی قطعات مشخص می تواند درنتیجه عدم

( )fمسافت سنج A
( )gمسافت سنج B
( )hدماسنج
( )iکیلومترشمار
به منظور تعیین نمایش نمایشگر ( )Cیا( ،)Dدکمه
 )1( Tripرابه سرعت فشاردهید.

انجام سرویس های مورد نیاز در فواصل مناسب می
باشد.

مسافت سنج
مسافت سنج می تواند برای اندازه گیری مسافت پیموده
شده درسفرهای کوتاه ویا بین دو سوخت گیری ،به کار
برود.
شمامی توانید مسافت سنج  Aیا مسافت سنج  Bرا به
طور مستقل بکار ببرید.
به منظور ری ست نمودن مسافت سنج ،دکمه )1( Trip
را فشارداده و برای مدت  2ثانیه درزمانی که نمایشگر،
مسافت سنج رانشان می دهد،نگه دارید.
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دماسنج
دماسنج دمای بیرون رانمایش می دهد.

درصورتی که دمای خارج از خودرو نزدیک به یخ زدن
باشد ،پیغام فوق برروی نمایشگر ظاهر خواهد شد.
تذکر:
درهنگام رانندگی درسرعت پایین یا درهنگام توقف،
دمای خارجی نمایش داده شده ،دمای واقعی نمی باشد.
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مود Setting

هنگامی که سوئیچ موتور در وضعیت " "ONقرار دارد
و خودرو متوقف است ،شما می توانید با فشردن ونگه
داشتن دکمه  )2( MODE/ILLبرای مدت  3ثانیه ،وارد
مود  Settingاز نمایش اطالعات شوید.
•به منظورانتخاب  ،Settingکه می خواهید تغییر
دهید ،دکمه  )2(MODE/ILLرا بسمت چپ یا راست
بگردانید.
* جهت تغییر  ،Settingدکمه  )2(MODE/ILLرا
فشار دهید.
•به منظورخروج از مود  "Setting، "Backرا انتخاب و
دکمه  )2( MODE/ILLرا فشاردهید.

تذکر:
 Settingجاری با متن و رنگ پس زمینه رزرو شده
ظاهر می شود.
تذکر:
•اگر شما دکمه MODE/ILLرا جهت ورود به مود
 Settingدرهنگامی که نمایشگ( ،)Bمصرف متوسط
سوخت و یاسرعت متوسط را نشان می دهد ،فشارداده ونگه
دارید ،این مقادیر همزمان ری ست خواهند شد .اگر نمی
خواهید مقادیر ری ست شوند ،دکمه  MODE/ILLرا به
سرعت و به منظور تعویض نمایش نمایشگر فشاردهید.
• اگر هنگامیکه نمابشگر مود  Settingرا نمایش می دهد
سوئیچ را بچرخانید و یا اقدام به حرکت نمائید ،مود Setting
بطور اتوماتیک لغو می گردد.
واحدهای مسافت
شما می توانید واحدهای کیلومترشمار/مسافت سنج را
درنمایشگر تغییردهید.
تذکر:
هنگامی که شما واحدهای کیلومتر شمار /مسافت سنج
نمایش داده شده را تغییر می دهید ،مسافت سنج بطور
اتوماتیک ری ست خواهد شد.
واحدهای مصرف سوخت
شما می توانید واحدهای مصرف سوخت نمایش داده شده
را تغییر دهید.
زبان
شما می توانید زبان نمایش اطالعات را تغییردهید.
ری ست نمودن مصرف سوخت متوسط
شما می توانید در هنگام ری ست نمودن مصرف سوخت
متوسط ،آنرا تغییردهید.

قبل از رانندگی
واحدهای دما
شمامی توانید واحدهای نمایش دما را تغییر دهید.
تذکر:
هنگامی که شما واحدهای نمایش دما را تغییرمی دهید،
واحدهای نمایش دمای سیستم تهویه مطبوع نیز به طور
اتوماتیک تغییر می کند.
تنظیمات ( )Settingپیش فرض
اگرشما " "YESرا انتخاب و دکمه )2( MODE/ILL
رافشار دهید ،همه تنظیمات از ابتدا تنظیم خواهند شد.

پیغامهای نمایش واخطار
نمایشگر ،اخطارها وپیغامهای نمایش را نشان می دهد تا
به شما اجازه دهد که مشکل قطعی خودرو را بشناسید.
همچنین ممکن است صدایی جهت هشدار به شما به
گوش برسد.
اگر پیغامهای اخطار و نمایش بر روی صفحه نمایشگر
ظاهر شوند ،ازپیغام ها پیروی نمایید.

• اگر پیغامی نمایش داده می شود و مشکل دیگری نیاز
به نمایش دارد ،پیغام مربوطه به هر کدام از مشکل ها به
طورمتناوب هر  5ثانیه نمایش داده می شود.
• اگر هنگامی که یک پیام نمایش داده می شود،
شما دکمه  MODE/ILLرا برای مدت  2ثانیه فشار
داده و نگه دارید ،پیغام به طور موقت ناپدید خواهد شد.
اگرمشکلی که منجربه نمایش پیام می شود ،تصحیح
نگردد ،پیام پس از 5ثانیه ،مجدداً ظاهر می گردد.

نمایشگراخطار اصلی

هنگامی که نمایشگرپیغامهای اخطار ونمایش را نشان
می دهد ،نمایشگر اخطار اصلی روشن شده یا چشمک
می زند.
تذکر:
•هنگامی که مشکلی که منجر به ظهور پیغام خطا شده
است ،تصحیح گردد،پیغام ناپدیدخواهد شد.
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( )#1این پیغام برای لحظاتی ناپدید می شود حتی اگر مشکلی که منجربه نمایش پیغام شده است ،تصحیح نشده باشد.

2 -64

قبل از رانندگی

( )#1این پیغام برای لحظاتی ناپدید می شود حتی اگر مشکلی که مجربه نمایش پیغام شده است ،تصحیح نشده باشد.
تذکر:
اگرشما سوئیچ سیستم انتقال قدرت را به کار می اندازید (درصورت تجهیز) ،نمایشگر اطالعات ممکن است پیغام های دیگری بجز آنچه که درجدول باال نشان داده شده است،
رانشان دهد .به منظوراطالع ازجزئیات به قسمت "استفاده ازسوئیچ انتقال قدرت" دربخش "راه اندازی خودروی خود"مراجعه نمایید.
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اهرم کنترل چراغ جلو

احتیاط

به منظور پرهیز از آسیب های احتمالی ،کنترل را از میان

غربیلک فرمان بکار نیندازید

عملکرد چراغها

به منظور روشن یا خاموش کردن چراغ ها ،دکمه انتهای
اهرم را بچرخانید.
سه وضعیت وجود دارد
(OFF )1
همه چراغ هاخاموش می باشند
()2
چراغ های وضعیت جلو ،چراغ های عقب ،چراغ پالک
نمره ،چراغ های نمایشگر داشبورد روشن بوده ،اما چراغ
های جلو خاموش می باشند.
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()3
چراغ های وضعیت جلو ،چراغ های عقب ،چراغ پالک
نمره ،چراغ های صفحه نمایشگر داشبورد و چراغ جلو
روشن هستند.

درحالیکه چراغ های جلو روشن می باشند ،اهرم را
به سمت جلو فشاردهید تا آن را به وضعیت نور باال
(نوراصلی) برده و یا اهرم را به سمت خود بکشید تا
به وضعیت نور پائین تعویض شود .هنگامی که نور باال
روشن است ،یک چراغ در داخل صفحه نمایشگر داشبورد
روشن می شود .به منظورفعال نمودن لحظه ای نورباال
به عنوان سیگنال گذری ،اهرم رابه آرامی به سمت خود
کشیده و رها نمایید.

قبل از رانندگی
سیستم یادآوری روشن بودن چراغ
(درصورت تجهیز)
یک صدای زنگ به شما یادآوری می نماید که چراغ
های خودرو را درهنگامی که سوئیچ را خارج نموده و درب
راننده را باز گذاشته اید .خاموش نمایید.

کلید مه شکن عقب
(درصورت تجهیز)

کلید تنظیم ارتفاع نورچراغ جلو
(درصورت تجهیز)

تذکر:
در هنگامی که این سیستم یادآوری فعال می شود ،یک
اخطار و پیغام نمایشگر و چراغ نمایشگر برروی صفحه
نمایشگر اطالعات نشان داده می شوند.

به منظور روشن کردن مه شکن عقب ،دکمه را
درهنگامی که چراغ های جلو روشن است ،مطابق شکل
بچرخانید .هنگامی که مه شکن عقب روشن است ،یک
چراغ نمایشگر درصفحه نمایشگر داشبورد روشن خواهد
شد .هنگامی که چراغهای اصلی خاموش هستند ،کلید
مه شکن عقب را نچرخانید.

ارتفاع نور چراغ جلو را بر اساس شرایط بار خودروی خود
با چرخاندن این کلید تنظیم نمایید نمودار زیر وضعیت
مناسب سوئیچ را درشرایط متفاوت بار خودروی شما نشان
می دهد.

تذکر:
هنگامی که کلید چراغ جلو در وضعیت"  "OFFقرار
می گیرد ،عملکرد چراغ مه شکن عقب بطور اتوماتیک
لغو می گردد.
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قبل از رانندگی
شرایط بارخودرو
فقط راننده
راننده  +یک سرنشین
(درصندلی جلو)
راننده  +همه سرنشینان
(بدون بار)

وضعیت سوئیچ

0

راهنمای معمولی

0

1

راننده  +همه سرنشینان
(به اضافه بار)

2

راننده +بار (ظرفیت کامل بار)

3
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دسته راهنما

عملکرد راهنما
هنگامی که سوئیچ دروضعیت " "ONقراردارد ،اهرم را
به سمت باال یا پائین حرکت داده تا راهنمای راست یاچپ
را فعال نمایید.

اخطار

به منظورپرهیز از آسیب های احتمالی ،کنترل را از میان

غربیلک فرمان به کارنیندازید.

اهرم را تحت هر شرایطی به سمت باال یا پایین جهت
راهنما حرکت دهید ،هنگامی که دور زدن کامل شد،
راهنما لغو شده و اهرم به وضعیت عادی خود بازخواهد
گشت.

قبل از رانندگی
راهنمای (سیگنال) تغییر مسیر

گاهی اوقات ،بعنوان مثال هنگام تغییر مسیر ،غربیلک
فرمان به اندازه کافی برای لغو فرمان راهنما نمی چرخد،
بدین منظور شما می توانید راهنما را با حرکت جزیی اهرم
و نگه داشتن آن بکار اندازید .اهرم درهنگامی که آنرا رها
نمایید به وضعیت نرمال خود بازخواهد گشت.

کلید فالشر

کلید فالشر را به منظور فعال نمودن چراغ های فالشر
بکار اندازید .همه چراغ های راهنما و دو نمایشگر راهنما
بطور همزمان فالش می زنند .به منظور خاموش نمودن
چراغ ها  ،مجددا" کلید فالشر را فشاردهید.
چراغ های خطر را به منظور اخطار درهنگام پارک
اضطراری و یا در هنگامی که خودروی شما ممکن است
باعث خطر ترافیک شود ،بکارببرید.

اهرم برف پاک کن و شیشه شوی جلو

اخطار

به منظورپرهیز از آسیب های احتمالی ،کنترل ازمیان

غربیلک فرمان بکارنیاندازید.
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قبل از رانندگی
برف پاک کن

به منظور بکارانداختن برف پاک کن ،اهرم رابر روی
یکی ازسه وضعیت عملکرد پایین بیاورید .در وضعیت
"("INTدرصورت تجهیز) ،برف پاک کن بصورت
متناوب کار می کند .وضعیت" ،"INTبرای رانندگی
در شرایط شبنم یا باران اندک بسیار مفید می باشد .در
وضعیت"  ،"LOبرف پاک کن ها با دورکم و یکنواخت
کار می کنند .در وضعیت"  ،"HIبرف پاکن ها ،با دور باال
و یکنواخت کار می کنند ،به منظور خاموش نمودن برف
پاک کن ،اهرم را به وضعیت"  "OFFبازگردانید.
اهرم رابه سمت باال دروضعیت " "MISTبرده و نگه
دارید تا برف پاک کن ها بطور پیوسته در دورپائین کار
کنند.
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شیشه شوی

اگر اهرم برف پاک کن مجهز به سیستم کنترل "INT
"Timeباشد ،کنترل رابه منظور تنظیم فواصل زمانی
عملکرد برف پاک کن مطابق دلخواه به سمت جلو یا
عقب بگردانید.

به منظور اسپری نمودن مایع شیشه شوی ،اهرم را بطرف
خود بکشید .برف پاک کن ها دراین حالت و درصورتی
که روشن نشده باشند ،بطوراتوماتیک در دور پائین شروع
به کارمی نمایند.

قبل از رانندگی
احتیاط

به منظورجلوگیری از صدمه دیدن اجزاء سیستم برف

برف پاک کن شیشه عقب/شیشه شوی عقب
(درصورت تجهیز)

اهرم قفل کننده غربیلک
فرمان (درصورت تجهیز)

پاک کن و شیشه شوی ،شمامی بایست از هشدار های

زیرپیروی نمائید:

* درصورتی که مایع شیشه شوی جهت اسپری شدن

وجودندارد ،اهرم رانگه ندارید و اگر نه باعث صدمه دیدن

پمپ شیشه شوی می گردد.

* هرگز اقدام به پاک کردن کثیفی روی شیشه به وسیله

برف پاک کن درهنگامی که شیشه خشک است ننمائید

زیرا این کار به شیشه و تیغه برف پاک کن صدمه می
زند .همیشه قبل از به کارانداختن برف پاک کن ،شیشه را

بوسیله مایع شیشه شوی خیس نمایید.

•یخ وبرف را قبل از استفاده ازبرف پاک کن ،از روی

شیشه و برف پاک کن پاک کنید.

* بطور منظم سطح مایع شیشه شوی را کنترل نمایید.

اغلب در هنگامی که هوا نامساعد است ،آنرا کنترل

نمایید.

* فقط  3/4مخزن شیشه شوی را در هوای سرد پرکنید.

تا درهنگام افت دما

و یخ زدن محلول ،به آن اجازه انبساط داده شود.

جهت بکارانداختن برف پاک کن عقب ،سوئیچ برف پاک
کن را که درانتهای اهرم برف پاکن قرار دارد به طرف جلو
بپیچید تا در وضعیت " "ONقرار بگیرد .اگر خودروی
شما مجهز به وضعیت ""INTمی باشد ،درهنگام
چرخاندن سوئیج به سمت جلو تا وضعیت "،"INTبرف
پاک کن عقب بطورمتناوب کارمی کند ،جهت خاموش
نمودن برف پاک کن عقب ،سوئیچ را به سمت عقب
بچرخانید تا در وضعیت"  "OFFقرار بگیرد.
جهت اسپری مایع شیشه شوی،سوئیچ را از وضعیت
"  "OFFبطرف عقب بپیچید ویا سوئیچ را از وضعیت
" "ONبطرف جلو بچرخانید.برف پاک کن عقب درهنگام
اسپری مایع شیشه شوی بطور اتوماتیک بکار می افتد.

اهرم قفل کن درزیر غربیلک فرمان قراردارد .به
منظورتنظیم ارتفاع غربیلک فرمان:
 )1اهرم قفل کن رابه سمت باال بکشید تا محور فرمان
آزاد شود.
 )2غربیلک فرمان را در ارتفاع دلخواه تنظیم نموده و
محور فرمان را با کشیدن اهرم قفل کن به سمت پائین
قفل نمائید.
 )3با حرکت غربیلک فرمان به سمت باال و پائین
اطمینان حاصل نمائید که درجای خود محکم قفل شده
است.
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قبل از رانندگی
اخطار

بوق

هرگز در هنگامی که خودرو در حال حرکت است اقدام

به تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان ننمائید زیرا این امر منجر

هنگامی که بر روی شیشه عقب شبنم می نشیند ،این
دکمه را به منظور تمیز نمودن شیشه فشار دهید.

به از دست رفتن کنترل خودرو می شود.

دکمه بوق روی غربیلک فرمان را فشارداده تا صدای
بوق به گوش برسد .صدای بوق در هر وضعیتی از سوئیچ
موتور به گوش می رسد.
کلیدگرم کن شیشه عقب وگرم کن
آینه های جانبی(درصورت تجهیز)
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اگر آینه های جانبی دارای عالمت ( )2باشد ،در این
صورت مجهز به گرم کن آینه های جانبی خواهد بود.
هنگامی که شما سوئیچ ( )1را فشارمی دهید ،هر دو
گرمکن آینه های جانبی و شیشه عقب بطور همزمان
بکار می افتند.

قبل از رانندگی
یک چراغ نمایشگر درهنگامی که گرمکن روشن می
باشد ،نمایش داده می شود .گرمکن فقط در صورتی کار
می کند که موتور روشن باشد .به منظور خاموش نمودن
گرمکن ،سوئیچ( )1را مجدداً فشار دهید.
احتیاط

گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی (درصورت تجهیز)

برق زیادی مصرف می کند .اطمینان حاصل نماییدکه پس
ازتمیز شدن شیشه عقب و آینه های جانبی ،آنرا خاموش

نمایید.

تذکر:
•گرمکن فقط درهنگام روشن بودن موتورکارمی کند.
•گرمکن  15دقیقه پس از روشن ماندن ،به منظور
جلوگیری ازتخلیه باطری بطور اتوماتیک خاموش می
شود.
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SUZUKI

راه اندازي خودروی شما
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راه اندازي خودروی شما
اخطار گاز خروجی

اخطار

(ادامه)

اخطار

(ادامه)

• هرگزخودرو را درگاراژ یا محیط های محصور ،روشن

• لوله اگزوز را از برف و یا سایرمواد پاک نموده تامیزان

• خودرو را با موتور روشن برای مدت زمان طوالنی،

امر به خصوص هنگامی که خودرو درشرایط کوالک پارک

برای مدت کوتاهی درخودروی پارک شده با موتور روشن

• سیستم اگزوز را از نظر صدمه دیدگی یا نشتی جهت

رها ننمایید.

تجمع گازهای خروجی را در زیر خودرو کاهش دهید .این

حتی در محیط سر باز ،رها ننمائید .اگرنیاز داشتیدکه

شده است مهم می باشد.

بنشینید ،اطمینان حاصل نماییدکه دریچه هوای ورودی

بازدید نزد نمایندگی ببرید .هرگونه صدمه دیدگی یانشتی
می بایست سریعاً تعمیر گردد.

برروی "هوای تازه" تنظیم و فن با دور باال کار می کند.

• هرگزدرحالی که درب عقب ،درب پشتی یا پنجره عقب

باز است خودرو را به کار نیندازید .اگر الزم است خودرو
را درحالی که درب عقب ،درب پشتی یا پنجره عقب باز

اخطار

است به کاربیندازید ،اطمینان حاصل نمایید که سان روف

(درصورت تجهیز) و همه پنجره ها بسته بوده و درحالی

ازتنفس گازهای خروجی اگزوز خودداری نمایید .گازهای

که دریچه هوای ورودی برروی"هوای تازه" تنظیم می

رنگ و بی بو بوده و به صورت بالقوه مرگ آور می باشد.

• به منظور کارکرد مطلوب سیستم تهویه خودرو ،دریچه

خروجی اگزوز حاوی مونوکسیدکربن است .این گازبی

باشد ،فن در دور باال کار می کند.

ازآنجایی که تشخیص گاز مونوکسیدکربن توسط شخص

مشبک زیر شیشه جلو را همیشه از برف،برگ وسایر

هشدارهای زیر از ورود گاز مونوکسیدکربن به داخل خودرو

(ادامه دارد)

دشوار می باشد ،اطمینان حاصل نمایید که باپیروی ازپیش
جلوگیری به عمل می آورید.

موانع پاک کنید.

(ادامه دارد)
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راه اندازي خودروی شما
چک لیست بازرسی روزانه
قبل ازشروع به رانندگی

 )1اطمینان حاصل نمایید که پنجره ها ،آینه ها ،چراغ ها
و رفلکتورها تمیز باشند.
)2به طور چشمی الستیک ها را برای نکات زیر کنترل
نمایید.
 عمق شیار الستیک سایش غیرعادی ،ترک یا صدمه دیدگی شل بودن مهره چرخ وجود اجسام خارجی نظیر میخ ،سنگ وغیرهبه منظوراطالع ازجزئیات بیشتربه قسمت "الستیک ها"
دربخش " بازرسی ونگهداری " مراجعه نمایید
)3نشتی مایعات و روغن را چک کنید.
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تذکر:
ریختن آب ازسیستم تهویه مطبوع پس از به کارگیری
عادی می باشد.

 )4اطمینان حاصل نماییدکه درب موتور کام ً
ال بسته و
قفل شده است.
 )5چراغ های جلو ،چراغ های راهنما ،استپ ترمز ،و بوق
را ازنظر عملکرد مناسب کنترل نمایید.
 )6صندلی ها و پشت سری ها (درصورت تجهیز) را
تنظیم نمایید.
 )7پدال ترمز و ترمز دستی را کنترل نمایید.
 )8آینه ها را تنظیم نمایید.
 )9اطمینان حاصل نمایید که خود و همه سرنشینان
کمربند ایمنی را به نحو مطلوبی بسته اید.
 )10اطمینان حاصل نمایید که درهنگام قرارگرفتن
سوئیچ در وضعیت " ، "ONهمه چراغ های اخطار
روشن می شوند.
 )11همه گیج ها را کنترل نمایید.
 )12اطمینان حاصل نماییدکه چراغ اخطارسیستم ترمز
درهنگام آزادشدن ترمزدستی ،خاموش می شود.
هرهفته یکبار یا هر زمانی که باک بنزین خود را پر می
نمایید کنترل های زیر درب موتور را مطابق زیر انجام
دهید.
 )1سطح روغن موتور
 )2سطح مایع خنک کننده موتور

 )3سطح روغن ترمز
 )4سطح روغن هیدرولیک فرمان (درصورت تجهیز)
 )5سطح مایع شیشه شوی
 )6سطح آب باطری
 )7کارکردقفل درب موتور
دستگیره درب باز کن درب موتور که در داخل خودرو
قرار دارد را بکشید .اطمینان حاصل نماییدکه به راحتی و
بدون آزاد نمودن ضامن ثانویه درب موتور ،نمی توانید آنرا
باز نمائید .اطمینان حاصل کنید که پس از کنترل عملکرد
ضامن درب موتور ،آنرا محکم می بندید.
به آیتم "همه ضامن ها ،لوال ها وقفل ها" در "شاسی
وبدنه" درقسمت "برنامه نگهداری دوره ای" از بخش
"بازرسی ونگهداری" به منظور اطالع از برنامه روانکاری
خودرو مراجعه نمایید.
اخطار

اطمینان حاصل نمایید که قبل از رانندگی ،درب موتور
کام ً
ال بسته و چفت شده است .درغیراین صورت منجر

به بلندشدن ناخواسته درحین رانندگی گردیده و مانع دید

راننده و در نتیجه تصادف می گردد.

هر ماه یکبار یا پس از هر بار سوخت گیری باد الستیک
ها را با استفاده از گیج فشار باد الستیک چک کنید.
همچنین فشار باد الستیک زاپاس را نیز کنترل نمایید.

راه اندازي خودروی شما
سیستم استارت خودرو فاقد سیستم استارت بدون کلید

گیربکسمعمولی

به منظور آزاد نمودن قفل غربیلک فرمان ،کلید را در
داخل سوئیچ قرارداده و درجهت عقربه ساعت تا یکی از
وضعیت های دیگر بگردانید .اگر برای چرخاندن به منظور
آزاد نمودن قفل غربیلک فرمان به مشکل برخوردید ،سعی
کنید درحالیکه کلید را می چرخانید ،غربیلک را به آرامی
به سمت راست یا چپ بچرخانید.
ACC
تجهیزات جانبی نظیر رادیو ،می توانند کار کنند اما
موتورخاموش است.

سوئیچ موتور دارای چهار وضعیت زیر می باشد:
LOCK
این وضعیت ،وضعیت عادی پارک خودرو می باشد .این
تنها وضعیتی است که سوئیچ قادر به خارج شدن می
باشد.
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• خودروهای گیربکس معمولی
شما می بایست کلید را فشار داده و به وضعیت""LOCK
بچرخانید .این امر باعث خاموش شدن موتور شده و پس
از خارج نمودن کلید از حرکت عادی غربیلک فرمان
جلوگیری بعمل می آورد
• خودروهای گیربکس اتوماتیک
جهت چرخاندن کلید به وضعیت " "LOCKاهرم دسته
دنده می بایست در وضعیت " "Pقراربگیرد .این کار موتور
راخاموش نموده و از عملکرد عادی غربیلک فرمان و
اهرم دسته دنده ممانعت بعمل می آورد.

ON
این وضعیت عادی کارکرد است .همه سیستم های
برقی روشن هستند.
START
این وضعیت روشن کردن موتور با استفاده از استارتر می
باشد .کلید می بایست به محض روشن شدن موتور ،از
این وضعیت خارج گردد.
سیستم یادآوری سوئیچ (درصورت تجهیز)
یک صدای زنگ بطور متناوب جهت یادآوری به شما به
گوش می رسد که کلید را در حالتی که در سوئیچ قرار
داشته و درب راننده باز است ،خارج نمایید.

راه اندازي خودروی شما
تذکر:
* اگر باطری ریموت کنترل کهنه شده و یا امواج یا
پارازیت رادیویی قوی وجود داشته باشد ،دامنه عملکرد آن
ممکن است محدود تر شده و یا ریموت کنترل ممکن است
غیرقابل استفاده گردد.
* اگر ریموت کنترل خیلی به درب نزدیک باشد ،ممکن
است کار نکند.
* سوئیچ در هنگامی که ریموت کنترل بر روی داشبورد،
داخل جعبه داشبورد ،درمحفظه بار ،در داخل آفتابگیر و یا
روی کف ماشین قرار دارد ،ممکن است نچرخد.

سیستم استارت توسط سیستم استارت بدون کلید

سوئیچ موتور می تواند بدون استفاده از کلید در هنگامی
که ریموت کنترل درفضایی از خودرو بجز محفظه بار
قرار دارد ،روشن شود .به منظورچرخاندن سوئیچ ،ابتدا
آنرا فشار دهید.
* خودروی گیربکس معمولی
شمامی بایست سوئیچ را به منظور چرخاندن از وضعیت
" "LOCKبه وضعیت " "ACCفشار دهید .جهت
بازگرداندن سوئیچ از وضعیت " "ACCبه وضعیت
" ،"LOCKمی بایست آنرا ضمن چرخاندن درخالف
جهت عقربه های ساعت،فشار دهید.
* خودروی گیربکس اتوماتیک
جهت چرخاندن سوئیچ آنر افشاردهید.

اگرچراغ آبی سیستم استارت توسط کنترل از راه دور بر
روی صفحه نمایشگر داشبورد روشن شود،شما می توانید
سوئیچ را بچرخانید .اگر چراغ قرمز روشن شود ،شمانمی
توانید سوئیچ را بچرخانید.
تذکر:
* سوئیچ درهنگامی که چراغ آبی سیستم استارت توسط
کنترل از راه دو رروشن است می تواند به وضعیت ""ACC
چرخانده شود .چراغ نمایشگر آبی در هنگامی که شما سوئیچ
را فشار می دهید برای چندین ثانیه روشن شده و سپس به
منظور حفاظت از سیستم خاموش می شود.
* در این حالت شما می بایست برای روشن شدن چراغ
نمایشگر آبی ،سوئیچ را رهانموده ومجدداً آنرا فشار دهید.
* اگر چراغ قرمز سیستم استارت توسط کنترل از راه دور
روشن گردد ،ریموت کنترل ممکن است در خودرو نبوده و یا
ممکن است باطری ریموت کنترل ضعیف شده باشد.

احتیاط

ریموت کنترل یک وسیله الکترونیکی حساس است .به

منظورپرهیز ازآسیب دیدن ریموت کنترل موارد زیر را

رعایت نمایید:

* هرگز ریموت کنترل را در معرض ضربه ،رطوبت یا

درجه حرارت باال همانند رها نمودن بر روی داشبورد در
زیر نور مستقیم خورشید ،قرارندهید.

* ریموت کنترل را دور از اشیاء مغناطیسی نظیر تلویزیون

قرار دهید.

اگر شما برای چند لحظه هر یک از درب ها را در هنگامی
که سوئیچ در وضعیت " "ACCقرار دارد ،باز بگذارید(و
هیچ کلیدی درجای خودنباشد) موتور ممکن است در هنگام
چرخش سوئیچ به وضعیت " "STARTروشن نشود .همه
درب ها را بطور کامل ببندید و یا سوئیچ را به وضعیت
" "LOCKبازگردانید و مجدداً استارت بزنید.
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راه اندازي خودروی شما
سوئیچ موتور دارای چهار وضعیت زیر می باشد:

)1( LOCK
این وضعیت ،وضعیت عادی پارک خودرو می باشد ،این
تنها وضعیتی است که سوئیچ قادر به خارج شدن می
باشد .این وضعیت موتور را قفل نموده و از عملکرد عادی
غربیلک فرمان ممانعت بعمل می آورد.
اگر خودروی شما به سیستم قفل کننده گیربکس
اتوماتیک مجهز می باشد ،تنها هنگامی که اهرم تعویض
دنده دروضعیت "( "Pپارک) قراردارد ،سوئیچ رامی توان
به وضعیت " "LOCKچرخاند.
به منظور آزاد نمودن قفل غربیلک فرمان ،سوئیچ را درجهت
عقربه های ساعت تا یکی از وضعیتهای دیگر بگردانید .اگر
برای چرخاندن به منظور آزاد نمودن قفل غربیلک فرمان به
مشکل برخوردید ،سعی کنید در حالیکه کلید را می چرخانید،
غربیلک را به سمت راست یا چپ بچرخانید.

* خودروی گیربکس معمولی

شمامی بایست سوئیچ را به منظور چرخاندن از وضعیت
" "LOCKبه وضعیت " "ACCفشار دهید .جهت
بازگرداندن سوئیچ از وضعیت " "ACCبه وضعیت
" ،"LOCKمی بایست آنرا ضمن چرخاندن درخالف جهت
عقربه های ساعت،فشار دهید.
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* خودروی گیربکس اتوماتیک
جهت چرخاندن سوئیچ آنرا فشار دهید.

شما همچنین می توانید سوئیچ را با قرار دادن کلید در
سوراخ جای کلید بچرخانید.

)2( ACC
تجهیزات جانبی نظیر رادیو ،می توانند کار کنند اما موتور
خاموش است.
)3( ON
این وضعیت عادی کارکرد است .همه سیستم های
برقی روشن هستند.
)4( START
این وضعیت روشن کردن موتور با استفاده از استارتر می
باشد .سوئیچ می بایست به محض روشن شدن موتور ،از
این وضعیت خارج گردد.

کالهک سوئیچ ( )1به منظور چرخش آسان سوئیچ نصب
شده است.
اگر شما از کلید برای چرخاندن سوئیچ استفاده می نمائید،
کالهک ( )1را با فشار دادن دو سمت کالهک و بیرون
کشیدن آن ،در آورید.

سیستم یادآوری سوئیچ
(هنگامی که از سیستم استارت توسط کنترل از راه
دور استفاده می کنیم) یک صدای زنگ بطور متناوب
جهت یادآوری به شما برای برگرداندن سوئیچ به وضعیت
" "LOCKدر هنگامی که سوئیچ در وضعیت ""ACC
قرار داشته و درب راننده باز است ،بگوش می رسد.

تذکر:
اگر شما کالهک را در می آورید ،دقت نمائید که آنرا گم
نکنید.
سستم یادآوری سوئیچ
(هنگامی که از کلید استفاده می نمائید)
یک صدای زنگ به طور متناوب جهت یادآوری به گوش
می رسد که کلید را در حالتی که در سوئیچ قرار داشته و
درب راننده باز است ،خارج نمائید.

راه اندازي خودروی شما
اخطار

(ادامه)

احتیاط

* استارتر را در هر بار استارت زدن بیش از  15ثانیه

* همیشه سوئیچ را به وضعیت " "LOCKبازگردانده

بکار نیندازید .اگر موتور روشن نشود ،قبل ازتالش مجدد

ترک خودرو حتی برای مدت زمان کوتاه ،خارج نمائید.

روشن نشود ،سیستم سوخت رسانی وجرقه راکنترل

و کلید و ریموت کنترل (درصورت تجهیز) را در هنگام
همچنین کودکان یا حیوانات اهلی خانگی را در خودروی
پارک شده تنها رها ننمائید .کودکان بدون مراقب ممکن

است باعث حرکت اتفاقی خودرو شده و یا می توانند

توسط شیشه های برقی و یا سان روف گیر بیافتند .آنها

 15ثانیه صبرکنید .اگرپس از چندین مرتبه تالش ،موتور

نموده ویابانمایندگی مجاز سوزوکی تماس بگیرید.

* اگر موتور کار نمی کند ،سوئیچ را در وضعیت ""ON

رها نکنید زیرا این امر منجر به تخلیه باطری می شود.

همچنین ممکن است در هوای گرم یا داغ دچار گرما

اخطار

* هرگز در هنگامی که خودرو در حال حرکت است

زدگی شوند .این امر می تواند منجر به آسیب دیدگی
جدی و یا حتی مرگ شود.

سوئیچ را به وضعیت " "LOCKنچرخانید و کلید را خارج

ننمایید .زیرا غربیلک فرمان در این حالت قفل شده و قادر
به هدایت خودرو نخواهید بود.

(ادامه دارد)
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راه اندازي خودروی شما
اهرم ترمزدستی

برای خودروهای گیربکس اتوماتیک ،همیشه ترمز
دستی را قبل از حرکت اهرم تعویض دنده به وضعیت
"( "Pپارک) ،بکار بیاندازید .اگر برروی یک سطح شیبدار
پارک نمائید و قبل ازبکار گیری ترمز دستی ،اهرم را
در وضعیت""Pقراردهید ،در هنگام راه افتادن مجدد،وزن
خودرو امکان تغییر دنده از وضعیت " "Pرا ممکن است
مشکل نماید.
هنگامی که برای رانندگی آماده شدید ،اهرم تعویض
دنده را قبل از رها سازی ترمز دستی ،از وضعیت ""P
خارج نمائید.

( )1به کارانداختن
( )2خالص کردن
( )3رها کردن
اهرم ترمزدستی دربین صندلی ها قرار دارد ،به منظور
بکاراندازی ترمز دستی،پدال ترمز را پائین
نگه داشته و اهرم ترمزدستی را تا انتها بکشید .جهت آزاد
نمودن ترمز دستی ،پدال ترمز را پائین نگه داشته واهرم
ترمزدستی را اندکی به باال بکشید،دکمه انتهای اهرم را
با انگشت شست فشار داده و اهرم را تا وضعیت اصلی
خود پائین بیاورید.
3-8

اخطار

* هرگزدر هنگام درگیر بودن ترمز دستی با خودرو

رانندگی ننمائید :زیرا این امر ممکن است کارآیی ترمز
عقب را کاهش داده ،عمر ترمز را کوتاه کند و یا آسیب

دائمی به سیستم ترمز وارد نماید.

* اگر ترمز دستی خودرو را بطور مطمئن نگه نداشته و
یا کام ً
ال خالص نشود ،خودرو را سریعاً جهت بازرسی نزد

نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

اخطار

همیشه قبل از ترک خودرو ترمز دستی را بطور کامل

بکشید چرا که ممکن است خودرو حرکت نموده و باعث

آسیب زدن یا خرابی خودرو گردد .در هنگام پارک خودرو،
اطمینان حاصل نمائید که اهرم دسته دنده برای گیربکس

های معمولی در دنده  1یا "( "Rدنده عقب) قرارداشته

و برای گیربکس اتوماتیک در وضعیت "( "Pپارک) قرار

دارد .هرگز اهرم انتقال (درصورت تجهیز) را در هنگامی
که خودرو پارک است در وضعیت "( "Nخالص) رها
ننمائید.

بخاطر داشته باشید اگر گیربکس در وضعیت دنده و یا

پارک قرار دارد ،شمامی بایست ترمزدستی را بطور کامل

بکشید.

راه اندازي خودروی شما
اخطار

درهنگام پارک خودرو در هوای خیلی سرد ،رویه زیر می

بایست بکار گرفته شود:

پدال
گیربکسمعمولی

 )1ترمزدستی را بکشید

 )2برای گیربکس معمولی – موتور را خاموش نموده و

خودرو را در دنده عقب و یا دنده یک قرار دهید

پدال کالچ ()1

(برای گیربکس معمولی)
پدال کالچ به منظور آزاد کردن نیروی محرک ازچرخها
درهنگام استارت موتور ،توقف و یا تغییر وضعیت دسته دنده
یا اهرم انتقال (درصورت تجهیز) بکارمی رود .فشردن پدال،
کالچ را آزاد می نماید.

برای گبربکس اتوماتیک – خودرو را در وضعیت ""P

احتیاط

پارک قرار داده و موتور را خاموش نمائید.

درحین رانندگی پای آزاد خود را بر روی پدال کالچ

 )3ازخودرو خارج شده و قطعات چوب در زیر چرخها

قرارندهید .این امر منجر به سایش بیش از اندازه

قرار دهید.

کالچ،صدمه دیدن کالچ و یا افت ناخواسته ترمز موتوری

 )4ترمزدستی را آزاد نمائید.

می شود.

هنگامی که به خودرو باز می گردید،به خاطر داشته

باشیدکه ابتدا ترمزدستی را بکشید و سپس چوب ها را

بردارید.

گیربکساتوماتیک

پدال ترمز ()2

خودروی شما مجهز به ترمزهای دیسکی جلو و عقب می
باشد .فشردن پدال ترمز ،هر دو مجموعه را بکار می اندازد.
شما ممکن است گاه گاهی درهنگام ترمزگیری ،صدای صوت
ترمز را بشنوید .این یک وضعیت عادی بوده که به عوامل
محیطی نظیر سرما ،رطوبت ،برف و غیره مربوط می شود.
اخطار

اگر صدای جیغ ترمز بیش از اندازه بوده و در هر مرتبه

از ترمز گیری رخ دهد ،شما می بایست خودروی خود را
جهت بازدید نزد نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.
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راه اندازي خودروی شما
اخطار

ترمزها را بطور پیوسته بکار نبرید و یا پای آزاد خود را بر

روی پدال ترمز نگذارید .این کار باعث داغ کردن ترمزها

روشن کردن موتور
قبل ازروشن کردن موتور

شده و باعث ترمز گیری غیر قابل پیش بینی ،خط ترمز

طوالنی تر و یا خرابی دائمی ترمز می گردد.

تذکر:
خودروهای گیربکس اتوماتیک مجهز به قفل استارت
بوده که به منظور حفظ استارتر از عملکرد در هنگامی که
گیربکس در وضعیت درگیر باشد ،طراحی شده است.
اخطار

قبل از روشن کردن موتور ،اطمینان حاصل نمائید که
ترمزدستی کام ً
ال درگیر بوده و گیربکس در وضعیت

پدال گاز ()3
این پدال سرعت موتور را کنترل می نماید .فشردن پدال
گاز ،توان خروجی و سرعت را افزایش می دهد.

خالص (پارک برای خودروهای گیربکس اتوماتیک)

قرار دارد.

 )1اطمینان حاصل نمائیدکه ترمزدستی کام ً
ال درگیر
است.
 )2گیربکس معمولی  -دنده را در وضعیت خالص ()N
قرار داده و پدال کالچ را تا انتها و کف خودرو فشار دهید.
درهنگام روشن کردن موتور،پدال کالچ رانگه دارید.
گیربکس اتوماتیک – اگر اهرم تعویض دنده در وضعیت
"( "Pپارک) قرار ندارد ،آنرا به وضعیت "( "Pپارک) انتقال
دهید( .اگر در حالیکه خودرو در حال حرکت است نیاز
به روشن کردن مجدد موتور دارید،آنرا به وضعیت ""N
انتقال دهید)
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سوئیچ انتخاب حالت قدرت

هنگامی که برای باالرفتن از جاده های کوهستانی و یا
شروع به حرکت بر روی جاده لغزنده به قدرت بیشتری
نیاز دارید ،دکمه " " A/T POWERرا فشار دهید.
به منظور فعال نمودن انتخاب حالت قدرت ،سوئیچ "
 " A/T POWERرا فشار دهید و چراغ نمایشگر "
 " POWERدرصفحه نمایشگر داشبورد روشن می
گردد .به منظور غیر فعال نمودن این وضعیت دکمه را
مجدداً فشار دهید و چراغ نمایشگر " " POWER
خاموش می گردد.

رانندگی در مود قدرت
هنگامی که سوئیچ " "A/T POWERروشن بوده ،و
اهرم تعویض دنده در وضعیت "( "Dراندن) یا " "3قرار
دارد ،اگر شما پدال گاز را فشار دهید ،نقاط انتقال دنده به
تاخیر می افتد بنحوی که موتور می تواند به دور باالتری
در هر دنده برسد .بنابراین شما می توانید با توان بیشتری
نسبت به رانندگی عادی ،رانندگی نمائید.
حالت رانندگی درجاده لغزنده
هنگامی که سوئیچ "  " A/T POWERروشن بوده و
اهرم تعویض دنده در وضعیت " "2قرار دارد ،دنده برای
لحظه ای در هنگام رانندگی و یا هنگام شروع به حرکت،
ثابت می شود  .بنابراین شما می توانید بر روی جاده
لغزنده به نرمی رانندگی نمائید.
تذکر:
* هنگامی که شما با دنده " "2شروع به رانندگی می
نمائید در حالیکه سوئیچ " "A/T POWERروشن
است ،دنده برای لحظه ای ثابت می شود .اگر شما به
دنده باالتر نیاز دارید ،اهرم را به وضعیت " "3یا ""D
انتقال دهید.
* هنگامی که " "A/T POWERروشن است ،اگر
شما اهرم تعویض دنده را از وضعیت " "3یا " "Dبه ""2
انتقال دهید ،دنده برای لحظه ای ثابت می شود.

اهرم تعویض دنده

اهرم تعویض دنده به گونه ای طراحی شده است که
نتواند از وضعیت " "Pخارج شود ،مگر اینکه سوئیچ در
وضعیت " "ONقرار گرفته و پدال ترمز فشار داده شود.
اخطار

همیشه قبل از تغییر وضعیت دنده از "( "Pپارک)

یا "( "Nخالص) به دنده های جلو یا دنده عقب در
صورتی که خودرو ساکن می باشد ،به منظور جلوگیری
از حرکت ناخواسته در هنگام تعویض دنده ،پدال ترمز

را فشاردهید.
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جهت رانندگی عادی اطمینان حاصل نمائید که چراغ
نمایشگر "  " POWERخاموش می باشد .سپس اهرم
تعویض دنده را در وضعیت "( "Dراندن )قراردهید .سایر
وضعیت دنده ها را مطابق زیر مورد استفاده قرار دهید.
" ( "Pپارک)
از این وضعیت جهت قفل نمودن گیربکس در هنگامی
که خودرو پارک بوده و یا در هنگام استارت زدن موتور
استفاده کنید .دنده را فقط در هنگامی که خودرو کام ً
ال
متوقف است به وضعیت پارک انتقال دهید.
اخطار

اگر شما از خودروی دو دیفرانسیل ()4WD
استفاده می نمائید هرگز سوئیچ انتقال را در هنگام
پارک در وضعیت "( "Nخالص) قرار ندهید.
درغیراین صورت ممکن است خودرو حرکت کند حتی

اگر گیربکس در وضعیت پارک قرار داشته باشد.

" ("Rدنده عقب)
از این وضعیت جهت عقب رفتن خودرو از وضعیت توقف
استفاده نمائید .قبل از انتقال به دنده عقب اطمینان حاصل
نمائیدکه خودرو کام ً
ال متوقف می باشد.
" ("Nخالص)
این وضعیت برای روشن کردن موتور در صورتی که
خاموش شود و درحالیکه خودرو درحال حرکت است و
شما نیاز به روشن کردن مجدد آن داشته باشید ،بکارمی
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رود .همچنین ممکن است شما خودرو را خالص نموده و با
فشردن پدال ترمز خودرو را در دور آرام متوقف نمائید.

و یا فراهم نمودن ترمز موتوری درهنگام پائین آمدن از
سراشیبی ها ،استفاده نمائید.

"( " Dراندن)
از این وضعیت در همه شرایط رانندگی نرمال استفاده
نمائید.
با قرارگرفتن اهرم تعویض دنده در موقعیت " ،"Dشما می
توانید به صورت اتوماتیک با فشردن پدال گاز ،دنده را کم
کنید .برای رسیدن به سرعت باالتر،نیاز به فشردن پدال گاز
داشته تا دنده کم شود.
" "3
این وضعیت برای رانندگی در سرباالیی و سر پائینی با
شیب مالیم بکار می رود .ترمز موتوری که بر روی سر
پائینی های مالیم اثر می گذارد،می تواند در این وضعیت
بکار رود .گیربکس فقط تادنده  3افزایش دنده می دهد.
""2
از این وضعیت برای ایجاد توان مازاد در هنگام باال رفتن از
سر باالیی یا ایجاد ترمز موتوری درهنگام پائین آمدن از سر
پائینی استفاده نمائید.

تذکر:
اگر شما اهرم تعویض دنده را در هنگامی که سریعتر از
حداکثر سرعت مجاز برای دنده پائین تر می رانید،به دنده
پائین تر انتقال دهید ،گیربکس واقع ًا تا زمانی که سرعت شما
به پائین تر از حداکثر سرعت مجاز برای دنده پائین تر ،افت
نکند ،به دنده پائین تر منتقل نخواهد شد.

تذکر:
در وضعیت های دنده  2و ، 3اگر سوئیچ انتخاب مود توان
در وضعیت " "ONقرار داده شود ،گیربکس به دنده پائین
"1( "Lسرعت پائین) نخواهد رفت
 ( Lسرعت پائین)
"از "این وضعیت برای فراهم نمودن حداکثر توان در هنگام
باال رفتن از سر باالیی های تند یا رانندگی در برف یا گل

احتیاط

از رعایت پیش هشدارهای زیر برای جلوگیری از آسیب

دیدن گیربکس اتوماتیک اطمینان حاصل نمائید.

* قبل از انتقال به دنده " "Pیا " "Rاطمینان حاصل
نمائید که خودرو کام ً
ال متوقف می باشد.

* هنگامی که موتور با دوری بیش از دور آرام کار می

کند ،دنده را از" "Pیا " "Nبه " "2" ،"3" ،"R"، "Dیا

" "Lتغییر ندهید.

* دور موتور را درحالیکه گیربکس در دنده های محرک

(""2"،"3"، "R"،"Dیا")"Lقرار دارد و چرخ های عقب

حرکتی ندارند،باال نبرید.

* از پدال گاز برای نگه داشتن خودرو بر روی سطح

شیبدار استفاده نکنید .برای این منظور از ترمز خودرو
استفاده کنید.

راه اندازي خودروی شما

( )1دیفرانسیل جلو
( )2موتور
( )3گیربکس
( )4کالچ دور باال/پائین
( )5پوسته(هوزینگ)گیربکس کمکی
( )6دیفرانسیل مرکزی
( )7کالچ قفل کن دیفرانسیل
( )8زنجیر
( )9میل گاردان عقب
( )10دیفرانسیل عقب
( )11میل گاردان جلو
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شرح وضعیتهای سوئیچ انتقال
( Nخالص)

دراین وضعیت ،توان موتور به اکسل های جلو و عقب
منتقل نمی شود .ازاین حالت فقط برای بکسل نمودن
خودروی خود استفاده نمائید .هنگامی که سوئیچ انتقال
را به وضعیت " "Nمی چرخانید نمایشگر " "Nبه همراه
بوق روشن می گردد.
اخطار

هرگز در هنگامی که خودرو پارک است ،سوئیچ انتقال را

در وضعیت "( "Nخالص) رها ننمائید.

هنگامی که سوئیچ انتقال در وضعیت "( "Nخالص) قرار

دارد ،خودرو ممکن است حرکت کند حتی اگر گیربکس

در یک دنده و یا وضعیت پارک قرار داشته باشد.
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وجود

بكسل
تکمیل

( )#1این پیغام برای لحظاتی ناپدید می شود حتی اگر مشکلی که منجر به ظهور پیام شده است ،تصحیح نشده باشد.
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( )#1این پیغام برای لحظاتی ناپدید می شود حتی اگر مشکلی که منجر به ظهور پیام شده است ،تصحیح نشده باشد.
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اخطار

حتی بدون سیستم ترمزمکمل هم شما هنوز می توانید

خودرو را با فشردن سخت تر پدال ترمز نسبت به حالت
معمول ،متوقف نمائید .هر چندکه فاصله توقف (خط ترمز)

ممکن است بیشتر شود.

سیستم مکمل ترمز
هنگامی که با بی دقتی ترمز می زنید ،سیستم مکمل
ترمز این وضعیت را توقف اضطراری قلمداد نموده و
نیروی ترمزی بیشتری را برای راننده ای که نمی تواند
محکم بر روی پدال فشار آورد ،فراهم می کند.
تذکر:
اگر شما به سرعت و با نیروی زیاد پدال را فشار دهید،
ممکن است صدای کلیک را در پدال ترمز بشنوید .این
امر عادی بوده و نشان می دهد که سیستم مکمل به نحو
مطلوبی فعال شده است.

سیستم ترمزضدقفل ()ABS
 ABSبا کنترل الکترونیکی فشار ترمز ،از لغزش
خودروی شما جلوگیری می نماید .این سیستم همچنین
به کنترل فرمان در هنگام ترمزگیری در سطوح لغزنده
و یا در هنگامی که ترمزگیری سخت می باشد ،کمک
می نماید.
 ABSبطور اتوماتیک کار می کند بنابراین شما نیاز
ندارید برای فعال کردن آن کار خاصی انجام دهید .فقط
ترمز را فشار دهید ABS .هرگاه حس کند که چرخها در
حال قفل شدن می باشند عمل می کند شما می توانید
از طریق طپش پدال ترمز ،عملکرد  ABSرا احساس
نمائید.
تذکر:

 ABSدر هنگامی که سرعت خودرو کمتر از km/h 10
( )6mphباشد ،کار نمی کند.

اخطار

* برروی بعضی از سطوح سست (مانند شن و ماسه،برفی

و غیره) فاصله توقف مورد نیاز برای خودروی مجهز به

سیستم  ABSممکن است در مقایسه با سیستم ترمز
خودروهای مرسوم اندکی بیشتر باشد .لغزش الستیکها

توانایی پاک کردن الیه های شن و ماسه و برف را دارد
که این امر طول توقف خودرو را کوتاه می نمایدABS .

تاثیر مقاومت الستیک را به حداقل می رساند .در هنگام
رانندگی بر روی سطوح لغزنده بخاطر داشته باشید که
طول خط ترمز بیشتر می باشد.

* برروی جاده های صاف ،بعضی از رانندگان ممکن

است توانایی متوقف نمودن خودرو در فواصل کوتاهتر را

با ترمزهای مرسوم نسبت به  ABSداشته باشند.

* در هر دو شرایط فوق ABS ،هنوز درحفظ کنترل

خودرو دارای مزیت می باشد .هر چند که بخاطر داشته
باشید  ABSشرایط جاده یا آب و هوای نامساعد و یا

رانندگی ضعیف را جبران نمی کند .صحیح قضاوت نمائید

و تندتر از شرایط ایمنی مجاز جاده رانندگی ننمائید.
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اخطار
(ادامه)

اگر چراغ اخطار برای مدت زمان کوتاهی روشن شده و

خاموش گردد ،سیستم عادی می باشد .اگر چراغ اخطار
هنوز روشن است،خودرو را جهت بررسی به نمایندگی

مجاز سوزوکی ببرید.

اگر سیستم  ABSغیر فعال شود ،سیستم ترمز درست

مثل وقتی که سیستم  ABSوجود ندارد،همانند ترمز

معمولی عمل خواهد نمود.

( )1چراغ اخطار  ABSنوع 1
( )2چراغ اخطار  ABSنوع 2
( )3چراغ اخطار سیستم ترمز
اخطار

اگر چراغ اخطار ( ABSنوع ()1یا( ))2بر روی صفحه

نمایشگر داشبورد روشن شده و در حین رانندگی روشن

باقی بماند ،ممکن است نقصی در سیستم  ABSوجود
داشته باشد.

اگرچنین چیزی اتفاق افتاد:

 )1خودرو را از جاده خارج نموده و با دقت توقف نمائید.

 )2سوئیچ را به وضعیت " "LOCKبچرخانید و سپس
موتور را مجددا ً روشن نمائید.
(ادامه دارد)
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اخطار

اگر چراغ اخطار )1(( ABSیا( ))2و چراغ اخطار سیستم

ترمز بر روی صفحه نمایش داشبورد در حین رانندگی

بطور همزمان روشن شده و روشن باقی بماند ،هر دو
عملکرد ضد قفل و کنترل نیروی ترمز عقب (عملکرد

شیرتقسیم) سیستم  ABSممکن است از کار افتاده

باشد .یا در بدترین حالت خودرو ممکن است در حین

ترمزگیری برروی جاده لغزنده یا ترمز شدید در جاده
صاف خشک به دور خود بچرخد .سریعاً از نمایندگی
مجاز بخواهید سیستم ترمز شمارا بررسی نماید .با

دقت رانندگی کنید و تا آنجا که امکان دارد از ترمز

شدید خودداری نمائید.

 ABSچگونه کارمی کند
یک کامپیوتر بطور پیوسته بر سرعت چرخها نظارت
می نماید .کامپیوتر در هنگام ترمزگیری تغییر در سرعت
چرخها را با هم مقایسه می نماید اگر چرخها بطور
ناگهانی کند شوند ،نشان دهنده وضعیت لغزش بوده و
کامپیوتر فشار ترمز را چندین مرتبه درثانیه تغییر داده تا از
قفل شدن چرخها جلوگیری نماید .هنگامی که خودرو را
به حرکت در می آورید و یا هنگامی که پس از یک ترمز
شدید ،دوباره شتاب می گیرید .ممکن است صدای آنی
موتور یا صدای کلیک بگوش برسد که نشان می دهد
سیستم ری ست شده و یا خود را چک می کند.
اخطار

اگر الستیکها ،رینگ های چرخ و یا سایر قطعاتی که

در راهنمای مالک ذکر شده است فرسوده شوندABS ،
ممکن است به نحو مطلوب کار نکند .این بدان خاطر
است که  ABSبر مبنای مقایسه تغییرات سرعت چرخها
کار می کند .هنگام تعویض رینگ و الستیک ،فقط از

همان سایز و نوع مشخص شده در این راهنمای مالک
استفاده نمائید.

راه اندازي خودروی شما
یادآوری
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تیپ های رانندگی
اخطار

مشخصه های مهم طراحی که باید بدانید

* همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید.حتی اگر خودرو

مجهز به ایربگ صندلی جلو باشد ،راننده و همه سرنشینان

می بایست به نحو مقتضی با استفاده از کمربند ایمنی در
جای خود محکم شوند .به منظور استفاده مطلوب از

' کمربندهای ایمنی به بخش "کمربندهای ایمنی و سیستم
های نگهدارنده کودک" مراجعه نمائید.

* هرگزدر هنگامی که تحت تاثیر الکل یا سایر مواد

مخدر قرار دارید ،رانندگی نکنید .الکل و مواد مخدر می
توانند به طور جدی به توانایی شما در رانندگی ایمن

آسیب وارد نموده و به میزان زیادی خطر آسیب رساندن
به خود و دیگران را افزایش دهد .شما همچنین می
بایست از رانندگی در هنگام خستگی ،بیماری ،عصبانیت
یا تحت تنش ،پرهیز نمائید.

اخطار

خودروی چند منظوره شما دارای خصوصیاتی می باشد

که آنرا از سایر خودروهای مرسوم متمایز می نماید .به

منظور ایمنی خود و سایر سرنشینان ،بخش زیر را به
دقت مطالعه نمائید.

خودروهای چندمنظوره نظیر سوزوکی جدیدشما دارای
ارتفاع بیشتر از سطح زمین و پهنای کمتری نسبت به
خودروهای مرسوم می باشند که آنها را قادر به انجام
دامنه وسیعی از کاربردها برروی جاده های ناهموار می
نماید .مشخصه های ویژه طراحی مرکز ثقل باالتری
را نسبت به خودروهای معمولی به آنها می دهد .یکی
از مزایای ارتفاع بشتر از سطح زمین ،دید بهتر از جاده
بوده که به شما اجازه می دهد مشکالت جاده را ببینید.
این خودروها برای رانندگی با سرعتی مشابه سرعت
خودروهای سواری مرسوم طراحی نشده اند هر چندکه
بعضی از انواع این خودرو برای بکارگیری رضایت بخش
تحت شرایط جاده های ناهموار طراحی شده اند .تا حد
امکان از دور زدن تیز یا مانورهای ناگهانی پرهیز نمائید.
همانند سایر خودروهای از این نوع ،هرگونه خطا در
استفاده از این خودرو ممکن است منجر به ازدست رفتن
کنترل خودرو یا چپ شدن خودرو گردد.
خودروهای چند منظوره نرخ چپ شدن قابل توجهی
نسبت به سایر انواع خودروها دارند
4 -1

تیپ های رانندگی
تفاوت های مهم بین خودروی چند
منظوره شما و خودروهای سواری مرسوم
ارتفاع بیشتر از سطح زمین
ارتفاع باالتر خودروی شما از سطح زمین آنرا قادر می
سازد تا موانع جاده ناهموار نظیر سنگ و کنده درختان را
که بطور طبیعی خودروهای سواری نمی توانند از روی
آن عبور نمایند ،عبور نماید .یک نتیجه غیر قابل اجتناب
از این ارتفاع بیشتر از سطح زمین باالتر بودن مرکز ثقل
خودرو می باشد .در نتیجه خودروی شما رفتاری متفاوت
از خودروهای با مرکز ثقل پائین تر خواهد داشت.
فاصله محور کمتر
به موازات ارتفاع بیشتر از سطح زمین ،خودروی شما
دارای فاصله محور کمتر و پیش آمدگی جلو و عقب کمتر
نسبت به خودروهای سواری می باشد .این خصوصیات
با یکدیگر ترکیب شده اند تا به شما اجازه دهند خودروی
خود را برروی تپه ها بدون توقف و یا خرابی اتاق و
شاسی برانید .فاصله محور کوچکتر ،همچنین عکس
العمل فرمان شما را سریعتر از خودروهای با فاصله محور
بزرگتر ،می نماید.

باریک تربودن پهنای بدنه خودروی شما از خودروهای
سواری متوسط باریک تر می باشد به نحوی که می تواند
از میان فضاهای تنگ عبور نماید.
بدون ویژگی های ذاتی شرح داده شده فوق :ارتفاع
بیشتر از سطح زمین ،بدنه باریک تر ،فاصله محور کوتاه
تر ،خودروی شما نمی تواند کارآیی عالی بر روی جاده
های ناهموار را برای شما فراهم آورد ،هر چند که این
یک حقیقت است که بر روی جاده هموار رفتار و فرمان
پذیری خودروی شما متفاوت ازآن چیزی است که
رانندگان با خودروهای سواری مرسوم تجربه دارند.

احتیاط

مشخصه کارآیی و قابلیت اطمینان موتور بستگی به

مواظبت و نگهداری از آن در طول عمر خودرو دارد.
مخصوصاً مهم است که پیش هشدارهای زیر را درطول
 )600miles (960kmاول کارکرد موتور رعایت نمائید.

* پس ازاستارت زدن  ،به موتور گاز ندهید .موتور را
تدریجاً گرم نمائید.
* ازبکارگیری خودرو در یک سرعت ثابت برای مدت

طوالنی پرهیز نمائید.

* ازحالت توقف به آرامی شروع به حرکت نمائید.

ازحرکت پر گاز اجتناب نمائید.

* درصورت امکان ،از ترمز شدید مخصوصاً در 520km

( )200milesاول رانندگی با خودرو اجتناب نمائید.

* درهنگامی که گیربکس در دنده باال قرار دارد ،به

آهستگی رانندگی ننمائید.

* بادور متعادل موتور،با خودرو رانندگی نمائید.

* در  )600miles (960kmاول کارکرد خودرو ،هیچ

خودرویی را بکسل ننمائید.
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تیپ های رانندگی
کاتالیستکانورتور
(در صورت تجهیز)

احتیاط

به منظور به حداقل رساندن امکان صدمه دیدن

کاتالیست یا سایر خرابی های خودرو:

* موتور را در شرایط مطلوب کار کرد نگه دارید.

* در مواقع خرابی موتور ،بویژه مواردی که به روشن

نشدن موتور مربوط بوده و یا ضایعات آشکار مربوط به
کارآیی ،خودرو را بی درنگ سرویس نمائید.

* موتور را در هنگامی که در دنده قرار داشته و خودرو کار

می کند خاموش نکنید.

* سعی نکنید که موتور را با هل دادن ،بکسل کردن و یا

قراردادن در سراشیبی روشن کنید.

هدف ازکاتالیست کانورتور به حداقل رساندن مقدار آالینده
های مضر در دودخروجی خودرو می باشد .استفاده از
سوخت های سرب دار ممنوع می باشد زیرا سرب اجزاء
کاهنده آالینده سیستم کاتالیست را غیر فعال می نماید.
کانورتور به گونه ای طراحی شده است که تحت شرایط
عادی کارکرد و استفاده از سوخت بدون سرب ،تا آخر
عمر خودرو کار کند و هیچ سرویس نگهداری نیاز ندارد.
هر چند خیلی مهم است که موتور به نحو مطلوبی تنظیم
شود .اختالل در سیستم جرقه موتور که می تواند در
نتیجه تنظیم نامطلوب موتور باشد،ممکن است باعث داغ
کردن بیش از حد کاتالیست گردد .این امر ممکن است
منجر به آسیب دائمی کاتالیست و سایر اجزاء گردد.
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اخطار

* درحالیکه هر یک از شمعها یا وایر شمعها جدا می

باشد یا بیرون آورده شده اند نظیر زمان عیب یابی ،خودرو

به جایی که پارک و رانندگی می کنید دقت نمائید.

* در صورتی که دور آرام نامنظم و یا هرنقصی مشاهده

داغ باشند ،همانند هر خودروی دیگری ،این خودرو را در

را در دور آرام نگه ندارید

گردید ،خودرو را برای مدت طوالنی در دور آرام روشن

نگه ندارید.

* اجازه ندهید باک بنزین خالی شود.

کاتالیست کانورتور و سایر اجزاء اگزوز می توانند خیلی

محل هایی که مواد قابل اشتعال نظیر علف خشک یا برگ
هایی که می توانند با سیستم اگزوز داغ تماس داشته

باشند،پارکنکنید.

تیپ های رانندگی
بهبود اقتصادی سوخت
راهنمایی های زیر به شما در بهبود اقتصادی سوخت کمک
می نماید.

فیلتر هوا را تمیز نگه دارید

خودرو را بیش از اندازه در دور آرام قرار ندهید.
اگر مجبور به انتظار در حالت پارک بیش از  1دقیقه می
باشید ،موتور را خاموش نموده و آنرا بعداً روشن نمائید.
هنگام گرم کردن موتور سرد ،اجازه دهید موتور در دور آرام
تا زمانی کار کند که نشانگر دمای آب به وضعیت " "Cبرسد
(اگر کارکرد در دور آرام ممنوع نباشد) .در این وضعیت موتور
برای شروع حرکت به میزان کافی گرم شده است.

از حرکت "سریع" پرهیز نمائید.
حرکت سریع از وضعیت آرام یا توقف موجب مصرف غیر
ضروری سوخت شده و عمر موتور را کاهش می دهد .به
آرامی شروع به حرکت نمائید.
ازتوقف غیر ضروری پرهیز نمائید.
از کاهش سرعت و توقف غیرضروری پرهیز نمائید .سعی
کنید سرعتی آرام و یکنواخت را هر زمان که امکان داشت
حفظ نمائید .کاهش سرعت و شتابگیری پس از آن مصرف
سوخت را افزایش می دهد.
یک سرعت یکنواخت و ثابت را حفظ نمائید
تا جایی که جاده و ترافیک اجازه می دهد سرعت خود را
ثابت نگه دارید.

اگر فیلتر هوا با گرد و غبار مسدود شده باشد مقاومت
بیشتری در برابر هوای ورودی بوجود می آید که منجر به
کاهش توان خروجی و افزایش مصرف سوخت می گردد.

وزن خودرو را درحداقل ممکن نگه دارید.
با بار سنگین تر،خودرو سوخت بیشتری مصرف می نماید
اثاث و بارهای غیر ضروری را از خودرو خارج نمائید.
باد الستیکها را تنظیم نمائید.
فشار باد کم تایرها می تواند سوخت را به دلیل افزایش
مقاومت چرخشی تایر ،هدر دهد .تایرها را با فشار صحیح
درج شده بر روی بر چسب الصاقی بر روی ستون درب
سمت راننده،تنظیم نمائید.

رانندگی بر روی جاده مسطح
آمار تصادفات نشان می دهد که اکثر حوادث منجر به چپ
شدن خودروهای چند منظوره بخاطر این است که راننده
کنترل خودرو را از دست داده و از جاده خارج شده و به
دیواره جاده و یا سایر اشیاء بیرون جاده برخورد می نماید و
باعث واژگونی می گردد .تمرین های رانندگی زیر ممکن
است خطر چپ شدن را کاهش دهد.
لغزیدن خودرو به خارج از جاده
شما می توانید خطر اینگونه تصادفات منجر به چپ شدن را
با تحت کنترل نگه داشتن خودرو کاهش دهید .بطور نمونه
رانندگانی که کنترل خودرو را از دست می دهند و باعث
تصادف منجر به چپ شدن می گردند ،تحت تاثیر الکل و یا
سایر مواد مخدر بوده و یا پشت فرمان بخواب رفته و یا بی
توجه می باشند و یا اینکه با سرعتی بیشتر از شرایط جاده
رانندگی می نمایند.
چپ شدن روی جاده
اگر به هر دلیلی ،در حین رانندگی بر روی جاده هموار،
خودروی شما به یک طرف لغزیده و یا بچرخد ،خطر چپ
شدن به میزان زیادی افزایش می یابد.این شرایط هنگامی
که یک یا دو چرخ خودرو در شانه جاده افتاده و شما سعی
می کنید با چرخاندن سریع فرمان ،خودرو را به جاده باز
گردانید ،رخ می دهد .به منظور کاهش خطر چپ شدن در
این پیشامد ،در صورتی که شرایط جاده اجازه دهد ،شما می
بایست فرمانرا محکم نگه داشته و قبل از برگشتن به جاده با
حرکت کنترل شده فرمان ،سرعت خود را کم نمائید.
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تیپ های رانندگی
احتیاط

سایش ناجور تایرها باعث ایجاد مشکل در کارکرد

سوئیچ انتقال می گردد .از چرخش الستیکها مطابق با
برنامه نگهداری دوره ای خودرو اطمینان حاصل نمائید.
به منظور چرخش مناسب تایرها به قسمت "تایرها" و

برنامه نگهداری در بخش"بازرسی و نگهداری" مراجعه

نمائید.

رانندگی بر روی جاده ناهموار
خودروی شما دارای مشخصه های ویژه طراحی برای
رانندگی بر روی جاده ناهموار می باشد .هنگامی که از جاده
هموار خارج می شوید ،شما با همه انواع سطوح رانندگی که
ممکن است بطور مداوم تغییر نماید مواجه خواهید شد .مهم
است که در حین رانندگی روی جاده ناهموار راهنمایی های
زیر را رعایت نمائید.
بر روی سراشیبی احتیاط نمائید.
همیشه قبل ازباال رفتن ازتپه ها ،آنها را بازرسی نمائید.
اطالع حاصل نمائید که آن سوی تپه چه چیزی است و
چگونه بازخواهید گشت .اگر در خصوص ایمن بودن آن
شک دارید ،اقدام به باال رفتن از تپه ننمائید .هرگز با خودرو
از شیبهای بیش ازحد نرمال باال نروید.
پائین آمدن از سراشیبی می تواند سخت تر از باال رفتن
باشد .خودرو را در حین پائین آمدن مستقیم نگاه داشته و
از دنده سنگین استفاده نمائید .هرگز ترمزها را قفل نکنید.
اگر خودرو شروع به لغزیدن نمود ،اندکی گاز بدهید تا کنترل
فرمان مجدداً به دست آید.
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از عرض تپه رانندگی نکنید
رانندگی از عرض تپه می تواند به شدت خطرناک باشد.
اکثر وزن خودرو به تایرهای روی شیب منتقل
خواهد شد .که می تواند منجر به چپ شدن جانبی خودرو
گردد .تا جایی که امکان دارد .از این خطر بالقوه پرهیز نمائید.
همچنین اگر شما مجبور به ترک خودرو بر روی دامنه تپه
می باشید ،همیشه از سمت سر باالیی پیاده شوید.
همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید
شما و سرنشینان می بایست همیشه درحین رانندگی بر
روی جاده ناهموار کمربند ایمنی خود را ببندید .به منظور
استفاده مطلوب از کمربند ایمنی به بخش " کمربندهای
ایمنی "در این کتابچه راهنما مراجعه نمائید.
از عکس العمل سریع در گل و الی یا یخ و برف
پرهیز نمائید.
هنگامی که شرایط جاده نا هموار ،لغزنده است دقت نمائید.
سرعت خود را کاهش داده و از حرکت ناگهانی خودرو پرهیز
نمائید .اگر خودروی شما مجهزبه سوئیچ انتقال می باشد،
آگاه باشیدکه رانندگی دربرف یاگل و الی زیاد می تواند
باعث افت کشش و افزایش مقاومت خودرو دربرابر حرکت
رو به جلو بشود .از حالت دو دیفرانسیل دنده سنگین ()4L
استفاده نموده و سرعت خود را همزمان با لمس آهسته
غربیلک فرمان و پدال ترمز ،متعادل و یکنواخت نگه دارید.

در جاهایی که پوشیده ازعلفهای بلند است
رانندگیننمائید.
اگر شما در جایی که پوشیده از علف می باشد رانندگی
نمائید ،ممکن است باعث حادثه ناخواسته یا خرابی خودرو به
دلیل گیر کردن در علفهای بلند گردد.
زنجیر چرخ
اگر مجبور به استفاده از زنجیر چرخ به منظور افزایش
کشش خودرو می باشید ،پیش هشدارهای زیر را رعایت
نمائید.
* از زنجیر چرخ های اصلی سوزوکی و یا اتصاالت زنجیری
دانه ریز مشابه و یا زنجیر سیمی استفاده نمائید.
* مکان امنی دور از ترافیک به منظور نصب زنجیر انتخاب
نمائید.
* درهنگام نصب زنجیر ،به دقت به راهنمایی های سازنده
توجه نمائید.
* زنجیرها را بر روی الستیکهای عقب نصب نمائید.
* در هنگامی که زنجیر نصب می باشد،فقط با سرعت
متعادل و آرام رانندگی نمائید.

تیپ های رانندگی
یادآوری
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سایر کنترل ها وتجهیزات

SUZUKI
GRAND VITARA

سایر کنترلها و تجهیزات

سیستم گرمایش وتهویه مطبوع اتوماتیک

(کنترل هوا) 1 -5.....................................................................................................
آنتن رادیو (درصورت تجهیز) ۷-۵.......................................................................
نصب فرستندههای امواج رادیویی ۸-۵..............................................................
سیستمهای صوتی ۸-۵..........................................................................................
درب باک ۳۷-۵........................................................................................................
درب موتور ۳۸-۵.....................................................................................................
آفتابگیر ۳۶-۵............................................................................................................
سوئیچ چراغ داخل خودرو ۳۷-۵.........................................................................
چراغ داخل محفظه بار ۳۷-۵...............................................................................
چراغ مطالعه ۳۸-۵..................................................................................................
سوکت کمکی (در صورت تجهیز) ۳۸-۵...........................................................
فندک و زیر سیگاری (در صورت تجهیز) ۳۹-۵..............................................
دستگیره سقفی (در صورت تجهیز) ۴۰-۵........................................................
قالب کت (در صورت تجهیز) ۴۰-۵...................................................................
درب داشبورد ۴۱-۵................................................................................................
جا عینکی (در صورت تجهیز) ۴۱-۵..................................................................
جا لیوانی و جا لیوانی عقب (درصورت تجهیز) ۴۲-۵....................................
جیب پشت صندلی جلو (در صورت تجهیز) ۴۳-۵........................................
قالب مخصوص خرید (در صورت تجهیز) ۴۳-۵.............................................
زیر آرنجی (در صورت تجهیز) ۴۴-۵..................................................................
طاقچه عقب ۴۴-۵...................................................................................................
محفظه کف اتاق (در صورت تجهیز) ۴۸-۵......................................................
قالب نگهدارنده بار (در صورت تجهیز) ۴۸-۵..................................................
ریل سقف و باربند (در صورت تجهیز) ۴۹-۵...................................................
قالب بکسلبند ۵۰-۵.............................................................................................
سانروف (در صورت تجهیز) ۵۲-۵.......................................................................

سایر کنترل ها وتجهیزات

سیستم گرمایش وتهویه مطبوع اتوماتیک
(کنترل هوا)
دریچه خروجی هوا

 .1دریچه خروجی شیشه گرم کن
 .2دریچه خروجی شیشه گرم کن جانبی
 .3دریچه خروجی جانبی
 .4دریچه خروجی مرکزی
 .5دریچه خروجی کف اتاق
دریچه خروجی مرکزی
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دریچه خروجی جانبی

توصیف اجزاء کنترل

هنگامی که دریچه "باز" است،هوا از دریچه های جانبی
صرفنظر از وضعیت سلکتور جریان هوا ،خارج می گردد.

( )1سلکتور دما
( )2سلکتور سرعت دمش(فن)
( )3سلکتور هوای ورودی
( )4سلکتور جریان هوا
( )5سوئیچ گرم کن
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( )6سوئیچ ""OFF
( )7سوئیچ ""AUTO
( )8سوئیچ تهویه مطبوع
( )9نمایشگر

سایر کنترل ها وتجهیزات
سلکتور دما ()1

سوئیچ تهویه مطبوع()8

سلکتور سرعت دمش (فن) ()2

سلکتور دمای ( )1را به منظور تنظیم دما بچرخانید.

سوئیچ تهویه مطبوع ( )8به منظور روشن کردن و
خاموش نمودن سیستم تهویه مطبوع در زمانی که فقط
دمنده (فن) روشن است به کار می رود .سوئیچ را فشار
دهید " "A/Cبر روی نمایشگر ظاهر می گردد .به منظور
خاموش نمودن سیستم تهویه مطبوع سوئیچ را دوباره
فشار داده و " "A/Cخاموش می گردد.

سلکتور سرعت دمش (فن) ( )2به منظور روشن نمودن
فن و انتخاب سرعت آن بکار می رود.
اگر سوئیچ " )7( "AUTOرا فشار دهید ،سرعت فن
به گونه ای تغییر می کند که سیستم کنترل دما ،دمای
انتخاب شده را حفظ نماید.
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سلکتورهوای ورودی ()3

"هوای تازه ( ")FRESH AIRو "گردش هوا
( " )RECIRCULATED AIRبطور متناوب هر
زمانی که سلکتور هوای ورودی فشار داده می شود ،انتخاب
می گردند.

تهویه ()C

تذکر:

اگر شما "گردش هوا" را برای مدت طوالنی انتخاب نمائید،
هوای داخل خودرو می تواند آلوده شود .بنابراین شما می
بایست بعضی از اوقات " هوای تازه" را انتخاب نمائید.

سلکتورجریان هوا()4

وضعیت دو دریچه ای ()d

سلکتور هوای ورودی ( )3را به منظور تغییر بین حالتهای
زیر فشار دهید.
اگر سوئیچ " )7( "AUTOفشار داده شود ،هوای ورودی
بطور اتوماتیک به گونه ای تغییر می کند که سیستم کنترل
دما ،دمای انتخاب شده را حفظ نماید.

گردش هوا ()a
هنگامی که این مود انتخاب شود ،هوای خارج قطع شده
و هوای داخل به چرخش در می آید .این مود در هنگام
رانندگی از میان هوای آلوده نظیر تونل ،یا در هنگامی که
قصد خنک کردن سریع خودرو را دارید ،مناسب می باشد.
هوای تازه()b
هنگامی که این مود انتخاب می شود ،هوای خارج وارد
می شود.
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هوا با دمای کنترل شده از دریچه مرکزی و دریچه های
خروجی جانبی خارج می گردد.

سلکتور جریان هوا ( )4را به منظور تغییر توابع زیر انتخاب نمائید.
نمایش مود انتخاب شده بر روی نمایشگر ظاهر می گردد.
اگر سوئیچ " )7( "AUTOفشار داده شود ،جریان هوا
بطور اتوماتیک به گونه ای تغییر می کند که سیستم کنترل
دما ،دمای انتخاب شده را حفظ نماید.

هوا با دمای کنترل شده از دریچه زیر پا خارج شده و
هوای خنک تر از دریچه های مرکزی و جانبی خارج می
گردد .هنگامی که سلکتور دمای ( )1در وضعیت کام ً
ال
سرد( )COLDیا کام ً
ال گرم ( )HOTقرار دارد ،هوای
خروجی از دریچه زیرپا و دریچه مرکزی و جانبی دمای
یکسانی خواهد داشت.

سایر کنترل ها وتجهیزات
گرمكن شيشه جلو و زير پا ()e

سوئیچ گرمکن شيشه جلو ()5

هوا با دمای کنترل شده از دریچه های زیر پا و دریچه
های جانبی خارج و مقدارکمی از هوا از دریچه گرمکن
زیر شیشه جلو و دریچه های گرمکن جانبی خارج می
شود.
گرمکن زير پا ()f

سوئیچ گرمکن ( )5را به منظور روشن کردن گرمکن
فشار دهید.
هوا با دمای کنترل شده در دریچه های گرمکن شیشه
جلو ،دریچه های گرمکن جانبی ودریچه های جانبی
خارج می گردد.

گرمکن شيشه جلو

تذکر:
هنگامی که سوئیچ گرمکن ( )5جهت روشن کردن
گرمکن فشرده می شود ،سیستم تهویه مطبوع روشن
شده و حالت ورود هوای آزاد انتخاب می گردد گرچه
در هوای خیلی سرد ،سیستم تهویه مطبوع روشن نمی
شود.

هوا با دمای کنترل شده از دریچه های زیر پا و دریچه
های گرمکن شیشه جلو ،دریچه های گرمکن جانبی و
دریچه های جانبی خارج می گردد.
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سایر کنترلها و تجهیزات*
نصب فرستندههای امواج رادیویی
ما توصیه مینمائیم که همیشه در خصوص باند فرکانس،
حداکثر توان خروجی ،وضعیت آنتن در خودرو و شرایط
ویژه نصب و /یا استفاده قبل از نصب فرستنده رادیویی
در خودرو ،با نمایندگی مجاز ســوزوکی مشورت نمائید.
چنین تجهیزاتی درصورتی که به درستی نصب نشده و
یا برای خودرو مناسب نباشند .ممکن است باعث ایجاد
نقص فنی درسیستم کنترل الکتریکی خودرو گردند.

سیستمهای صوتی
 2نوع سیستم صوتی مطابق شکل زیر وجوددارد.
نوع ۱
AM/FM CD PLAYER
به همراه کنترل CD CHANGER

نوع ۲
DVD PLAYER
به همراه GPS ،TV

چنانچه خودروی شما به این نوع سیستم صوتی مجهز
میباشــد ،به دفترچه راهنمای خاص این دســتگاه که
بــه صورت جداگانه در داخل خودرو قرار گرفته اســت،
مراجعه نمایید.

توجه :

سیستم صوتی برحسب مدل بوده و ممکن است در خودروي شما نوع ديگري از سيستم مالتي مديا نصب شده
باشد .دفترچه راهنماي خاص سيستم مالتي مديا همراه با خودرو تحويل ميگردد.
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* در صورت نصب در خودروی شما

سایر کنترل ها وتجهیزات
پیش هشدار ها
* هنگامی که داخل خودرو خیلی سرد بوده و دیسک
خوان بالفاصله پس از روشن کردن بخاری به کار گرفته
شود ،رطوبت ممکن است بر روی دیسک یا قطعات
اپتیک دیسک خوان بنشیند و باز خوانی مطلوب دیسک
را دچار اشکال نماید .اگر رطوبت بر روی قطعات اپتیک
دیسک خوان نشست دیسک خوان را برای مدت یک
ساعت مورد استفاده قرار ندهید .این کار باعث پدیده
چگالش و ناپدید شدن عادی رطوبت می گردد.
* رانندگی بر روی جاده های با دست انداز زیاد باعث
ارتعاشات شدید شده و ممکن است منجر به پرش صدا
گردد.
* این یونیت از مکانیزم های دقیق بهره می برد.
حتی اگر در حادثه ای مشکلی رخ دهد ،هرگز پوسته
را باز نکنید ،یونیت را دمونتاژ نکنید و یا قطعات دوار
را روانکاری ننمائید .لطف ًا یونیت را نزد نمایندگی مجاز
سوزوکی ببرید.

احتیاط ها و رفتارها

هرگز سطح دیسک را لمس ننمائید.

این یونیت بطور ویژه برای بازخوانی دیسک های فشرده با
عالمت ( )Aطراحی شده است.
هیچ نوع دیسک دیگری قابل باز خوانی نمی باشد.

به منظور پاک کردن اثر انگشت و گرد و غبار ،از یک
پارچه نرم استفاده نمائید و آنرا در یک خط مستقیم از
مرکز دیسک به سمت محیط آن تمیز نمائید.

به منظور خارج نمودن دیسک فشرده ازجا دیسکی ،مرکز
جا دیسکی را به طرف پائین فشار داده و دیسک را با گرفتن
دقیق لبه های آن ،خارج نمائید.
همیشه دیسک فشرده را از لبه های آن حمل کنید.

دیسک های جدید ممکن است در اطراف لبه ها دارای
زبری باشند .در این صورت یونیت ممکن است کار نکند
و یا پرش صدا داشته باشد .اگر چنین دیسکهایی مورد
استفاده قرار می گیرد،با استفاده از یک خودکار ( )Bو
غیره،زبری های اطراف دیسک ()Cرا قبل از قرار دادن
آن در داخل یونیت بردارید.
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هرگز بر روی سطوح دیسک ،برچسب نچسبانید و یا آنرا
با مداد و خودکار عالمت گذاری ننمائید.

از هیچ گونه حالل نظیر حالل های صنعتی موجود،
اسپری آنتی استاتیک و یا تینر برای پاک کردن دیسک
ها استفاده نکنید.
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از دیسکهایی که دارای خراش بزرگ بوده،تغییر شکل
یافته و یا ترک خورده اند ،استفاده نکنید.
استفاده از چنین دیسکهایی باعث خرابی سیستم شده و
یا از کارکرد مطلوب آن جلوگیری به عمل می آورد.

هرگز دیسک ها را در معرض نور مستقیم خورشید و یا
هر منبع حرارتی قرا ندهید.

تذکر:
* از ورقهای محافظ تجاری موجود در بازار و یا
دیسکهای مجهز به تثبیت کننده استفاده ننمائید .این امر
ممکن است باعث گیر کردن مکانیزم داخلی و خرابی
دیسک گردد.
* دیسکهای  CD-Rممکن است به خاطر شرایط
ضبط قادر به بازخوانی در این یونیت نباشند.
* دیسکهای  CD – RWرا نمی توان در این یونیت
باز خوانی نمود.

سایر کنترل ها وتجهیزات
کارکرد اساسی

نمایشگر

نوع  CD ،1خوان  AM/FMبه همراه کنترل  CDچنجر ( CDخوان داخلی)

( )1دکمه  ON/OFFپاور
دکمه کنترل بلندی صدا
( )2دکمه کنترل Tone/ balance/fader
( )3دکمه پیش تنظیم 5
( )4دکمه پیش تنظیم 6
( )5دکمه MUTE
( )6دکمه تنظیم ساعت H
( )7دکمه تنظیم دقیقه M
( )Aنمایشگر ساعت
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گوش دادن به رادیو

نمایشگر

نوع  CD ،1خوان  AM/FMبه همراه کنترل  CDچنجر ( CDخوان داخلی)

( )1دکمه انتخاب باند ()FM/AM
( )2دکمه جستجوی سریع به سمت باال ()Seek up
( )3دکمه جستجوی سریع به سمت پائین (Seek
)down
( )4دکمه تنظیم دستی
( )5دکمه های پیش تنظیم (1تا)6
( )6دکمه ذخیره سازی اتوماتیک ()AS
( )7دکمه اسکن ()SCAN
( )Aباند
( )Bشماره کانال پیش تنظیم
( )Cنمایشگر استریو
( )Dفرکانس
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انتخاب دریافت باند
دکمه باند ( )1را فشار دهید.
هر زمان که این دکمه فشار داده می شود ،باند دریافتی
مطابق زیر ذیل جابجا میشود.

تنظیم جستجوی سریع
دکمه جستجوی سریع رو به باال ( )2و یا دکمه جستجوی
سریع رو به پایین ( )3را فشار دهید.
یونیت جستجو برای یک ایستگاه در یک فرکانس را در
جایی که ایستگاه پخش رادیویی موجود می باشد ،متوقف
می کند.
تنظیم دستی
دکمه تنظیم دستی ( )4را بچر خانید.
فرکانس دریافتی نمایش داده می شود.
پیش تنظیم حافظه
 )1ایستگاه مورد نظر را انتخاب نمایید.
 )2دکمه پیش تنظیم ( )5را بر روی ایستگاهی که می
خواهید ذخیره نمایید انتخاب نموده و این دکمه را برای
مدت  2ثانیه یا بیشتر فشار داده و نگه دارید.
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ذخیره اتوماتیک
دکمه ذخیره اتوماتیک ( )6را برای مدت  2ثانیه یا بیشتر
فشار داده و نگه دارید.
در نهایت شش ایستگاه بطور اتوماتیک در دکمه های
پیش تنظیم ( )5بطور ترتیبی از فرکانس پایین ذخیره
می گردد.
تذکر:
• هنگامی که وضعیت ذخیره اتوماتیک اجرا می شود،
ایستگاه جدید بر روی ایستگاه ذخیره شده قبلی جایگزین
می گردد.
• هنگامی که کمتر از  6ایستگاه برای ذخیره شدن
وجود دارد حتی پس از اجرای  2دور ذخیره اتوماتیک،
ایستگاههایی که قب ً
ال در دکمه های پیش تنظیم ()5
ذخیره شده اند ،جایگزین نمی گردند.

تنظیم اسکن ()Scan
 )1دکمه اسکن ( )7را فشار دهید .ایستگاه ها بطور
اتوماتیک جستجو شده و به ترتیب ،از ایستگاهی که
معمو ًال دریافت می شود ،آغاز می شوند و اسکن در یک
فرکانس در جایی که ایستگاه موجود می باشد ،برای 5
ثانیه متوقف می گردد.
 )2دکمه اسکن ( )7را به منظور توقف اسکن در فرکانسی
که دریافت می شود ،مجدداً فشار دهید.
دریافت یک ایستگاه پخش استریو
اگر یک ایستگاه پخش استریو دریافت شود ،چراغ
نمایشگر استریو روشن می شود.

سایر کنترل ها وتجهیزات
دریافت امواج رادیو
دریافت رادیو می تواند توسط شرایط محیطی ،اتمسفری
یا قدرت سیگنال های رادیویی و فاصله از ایستگاه ،تحت
تاثیر قراربگیرد .نزدیک کوه ها و ساختمانها دریافت امواج
رادیو می تواند تداخل کرده و یا منحرف شوند .دریافت
ضعیف یا امواج رادیویی استاتیک همچنین می توانند به
علت جریان الکتریکی سیم های هوایی یا خطوط جریان
فشار قوی ایجاد گردد.

گوش دادن به CD

هنگام قرار دادن  CDدر دیسک خوان ،اعمال نیرو
ننمائید.
* هنگامی که یک دیسک خالی ( CD-Rضبط نشده)
در یونیت قرار داده شود ،دیسک بیرون انداخته می شود.
احتیاط

* هرگز انگشت و یا دست خود را در داخل شیار جای

*  CDsیا  CD-ROMهایی که دارای عالمت ()A
نمی باشند ،نمی توانند مورد استفاده قرار گیرند.
* بعضی ازدیسکهایی که قب ً
ال با فرمت CD-R/
 CD-RWضبط شده اند ممکن است قابل استفاده
نباشند.

 CDوارد ننمائید .هرگز اشیاء خارجی را داخل نکنید.

* هرگز  CDرا درحالیکه مایع چسب از زیر برچسب

خارج شده و یا لیبل آن کنده شده و اثر چسب آن

باقیمانده باشد ،در داخل دیسک خوان قرار ندهید .این
کار می تواند منجر به بیرون نیامدن  CDاز دیسک خوان

و در نتیجه خرابی گردد.

* یک  CDباید بصورتی که بر چسب آن رو به باال قرار
دارد در داخل دیسک خوان قرار داده شود.
* هنگامی که یک  CDقب ً
ال در یونیت بار گذاری شده
باشد CD ،دیگر نمی تواند بطور همزمان بارگذاری شود.
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نوع 1
 CDخوان  AM/FMبهمراه کنترل CD
چنجر ( CDخوان داخلی)

نمایشگر

( )1شیارقرارگیری CD
انداختن
( )2دکمه بیرون
(eject) CD
( )3دکمه دیسک ()CD
( )4دکمه  /Track upدکمه جلوبر سریع
( )5دکمه  /Track downدکمه عقب بر
( )6دکمه تکرار ()RPT
( )Aمود نمایشگر
( )Bشماره تراک
( )Cمدت زمان پخش
( )Dنمایشگر تکرار
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* حداکثر تعداد فایلهای روی یک پوشه255 :
* حداکثر عمق شاخه ها8 :
* حداکثر تعداد پوشه ها(255 :به انضمام پوشه اصلی)

مود WMA/MP3
انتخاب یک پوشه
دکمه کنترل صدا ( )1را جهت انتخاب یک پوشه
بچرخانید.
تکرار پخش
دکمه تکرار ()2را فشار دهید هر زمان که این دکمه فشار
داده شود ،مود تکرار پخش مطابق زیر تغییر می نماید.
نوع1

تذکر:
این عملیات می بایست ظرف مدت  2ثانیه انجام شود.

به منظور لغو تکرار پخش ،دکمه تکرار ( )2را چندین مرتبه
فشار دهیدتا مود تکرار پخش به وضعیت  OFFتغییر نماید.

* تکرار تراک
عالمت " "TRACK RPTبرای مدت  2ثانیه نمایش
داده می شود و سپس نشانگر ( )Dروشن می شود.
تراکی که هم اکنون در حال پخش است مجدداً پخش
می شود.
* تکرار پوشه
عالمت "  "FOLDER RPIبرای مدت  2ثانیه نمایش
داده می شود و سپس نشانگر ( )Dروشن می شود.
همه تراک های پوشه که در حال پخش می باشند ،مجدداً
پخش می شوند.
* تکرار دیسک
عالمت " "DISC RPTبرای مدت  2ثانیه نمایش داده
می شود و سپس نشانگر ( )Dروشن می شود.
هنگامی که همه تراک های دیسک جاری تا انتها پخش
شد ،پخش مجدد از ابتدای دیسک آغاز می گردد.

انتخاب یک تراک
* دکمه  )3( Track upرا به منظور گوش دادن به تراک
بعدی فشار دهید.
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* دکمه  )4( Track downرا دو بار فشار دهید تا تراک
قبلی را بشنوید.
هنگامی که دکمه  )4( Track downیک بار فشار داده
شود ،همان تراک در حال پخش از ابتدا پخش می گردد.

جلو بردن سریع /عقب بردن یک تراک
* دکمه جلوبر سریع ( )3را برای جلو بردن سریع یک
تراک نگه دارید
* دکمه عقب بر ( )4رانگه داریدتاتراک به عقب برگردد.
نمایش عنوان CD
دکمه نمایش ( )5را فشار دهید.
هر زمانی که دکمه فشار داده شود،عنوان مطابق زیر تغییر
می نماید.

جلو بردن یک عنوان
اگر عنوانی با  12حرف یا بیشتر وجود داشته باشد ،هر فشار
حرف بعدی را بر روی نمایشگر نشان می دهد(.هیچ حرکتی
انجام نمی شود).
دکمه نمایش ( )5را فشار داده و برای  2ثانیه یا بیشتر نگه
دارید .یک عنوان تعویض می گردد.

سایر کنترل ها وتجهیزات

گوش دادن به سیستم صوتی برای AUX

نمایشگر

نوع  CD ،1خوان  AM/FMبه همراه کنترل  CDچنجر ( CDخوان داخلی)

( )1دکمه )AUX (CD
( )2کانکتور ورودی AUX

()Aمود نمایشگر
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تابع AUX
این سیستم دارای یک ترمینال ورودی خارجی می باشد
به نحوی که شما می توانید به سیستم صوتی از یک
دستگاه خارجی متصل به این یونیت گوش دهید.
دکمه  )1( AUXرافشاردهید.
هر زمانی که این دکمه فشرده شود،مود انتخاب شده
مطابق زیر تعویض می شود.
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تذکر:
*  AUX1هنگامی نمایش داده می شود که یک
وسیله خارجی به کانکتور ورودی پانل جلوی ،AUX
متصل شود.
* از یک سیستم کوچک استریو  3.5mmبه منظور
اتصال اجزاء خارجی به کانکتور ورودی  AUXاستفاده
نمائید.

احتیاط

* در هنگام رانندگی ،اقدام به اتصال یا راه اندازی یک

وسیله خارجی را ننمائید.

* اجازه تداخل سیم با اقدامات مربوط به رانندگی را

ندهید.

* اگر یک وسیله خارجی در هنگامی که صدای سیستم

صوتی بلند می باشد ،متصل گردد ،ممکن است صدای

ناگهانی بلندی تولید گردد.

سایر کنترل ها وتجهیزات
گوش دادن به یک  CDاز طریق یک  CDچنجرخارجی (انتخابی)

نمایشگر

نوع  CD ،1خوان  AM/FMبه همراه کنترل  CDچنجر ( CDخوان داخلی)

( )1دکمه دیسک ()CD
( )2دکمه های انتخاب دیسک ( 1تا)6
( )3دکمه  /Track upدکمه جلوبر سریع
( )4دکمه  /Track downدکمه عقب بر
( )5دکمه تکرار ()RPT
( )6دکمه اسکن ()SCAN
( )Aمودنمایشگر
( )Bشماره دیسک
( )Cشماره تراک
( )Dمدت زمان پخش
( )Eنمایشگرتکرار
( )Fنمایشگرحالت تصادفی
( )Gشماره  CDچنجر
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انتخاب مود  CDچنجر
دکمه دیسک ( )1رافشاردهید.
هرزمان که این دکمه فشارداده شود CD ،انتخاب شده
مطابق زیر پخش می گردد.

انتخاب یک دیسک
دکمه انتخاب دیسک  2مرتبط با شماره دیسک که می
خواهید گوش دهید را فشار دهید.
پخش از اولین تراک روی دیسک آغاز می شود .اگر
شماره دیسکی که در آن هیچ دیسکی وجود ندارد ،اگر
يك شماره ديسكي كه در آن ديسكي وجود ندارد فشار
داده شود ،آن انتخاب نامعتبر خواهد بود.

اتخاب یک تراک
* دکمه  )3(Track upرا به منظور گوش دادن به
تراک بعدی فشار دهید.
* دکمه  )4(Track downرا دو بار فشار دهید تا تراک
قبلی را بشنوید.
هنگامی که دکمه  )4(Track downیکبار فشار
داده شود ،همان تراک در حال پخش از ابتدا پخش می
گردد.
جلوبردن سریع /عقب بردن یک تراک
دکمه جلوبر سریع ( )3را برای جلو بردن سریع یک
تراک نگه دارید.
دکمه عقب بر ( )4را نگه دارید تا تراک به عقب
برگردد.

* هنگامی که فقط یک  CDچنجر به این یونیت
متصل می باشد ،از  CDچنجر  2پرش می شود.
* هنگامی که هیچ  CDدر دیسک خوان داخلی
بارگذاری نشده باشد CD ،خوان داخلی پرش می شود.
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پخش اتفاقی
دکمه اسکن ( )6رافشاردهید
هرزمانی که این دکمه فشار داده شود ،مود مطابق زیر
تغییر می نماید.

تذکر:
پخش اتفاقی فقط می تواند با یک  CDچنجر خارجی
(انتخابی) کار کند.
تکرار پخش
دکمه تکرار ( )5رافشاردهید.
هر زمان که این دکمه فشار داده می شود ،مود تکرار
پخش همانند زیر تغییر می نماید.

* تکرار تراک
عالمت " "TRACK RPTبرای مدت  2ثانیه نمایش
داده می شود و سپس نشانگر تکرار ( )Eروشن می شود.
تراکی که اکنون درحال پخش است مجدداً پخش می
شود.
* تکرار دیسک
عالمت " "DISC RPTبرای مدت  2ثانیه نمایش داده
می شود و سپس نشانگر تکرار ( )Eروشن می شود.
هنگامی که همه تراک های دیسک جاری تا انتها پخش
شد ،پخش مجدد از ابتدای دیسک آغاز می گردد.

تذکر:
این عملیات می بایست ظرف مدت  2ثانیه انجام شود.
به منظور لغو پخش اتفاقی ،دکمه اسکن ( )6را چندین

مرتبه فشار دهید تا مود پخش اتفاقی به وضعیت OFF

تغییر نماید

* تراک اتفاقی
تراک های دیسکی که بارگذاری شده اند به صورت
اتفاقی پخش می شوند.
* دیسک اتفاقی
تراک های همه دیسک ها بطور اتفاقی پخش می
شوند.

تذکر:
این عملیات می بایست ظرف مدت  2ثانیه انجام شود.
به منظور لغو تکرار پخش  ،دکمه تکرار ( )5را چندین
مرتبه فشار دهید تا مود تکرار به وضعیت  OFFتغییر
نماید.
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ویژگی های ضدسرقت
نوع  CD ،1خوان  AM/FMبه همراه کنترل  CDچنجر ( CDخوان داخلی)

( )1دکمه ON/OFF
( )2دکمه  /Track upدکمه جلوبر سربع

( )3دکمه های پیش تنظیم (1تا)6

ویژگی ضد سرقت به قصد دلسرد نمودن سارق و یا جلوگیری
از بکارگیری سیستم صوتی در هنگامی که به خودروی دیگری
منتقل می شود ،می باشد .این ویژگی با وارد کردن شماره
شناسایی شخصی خود ( )PINبکار می افتد .هنگامی که
سیستم صوتی از منبع تغذیه جدا شود نظیر مواقعی که سیستم
صوتی باز شده و یا باطری قطع شده است،سیستم مجدداً بکار
نمی افتد مگر اینکه  PINرا مجدداً وارد نمائید.

تنظیم تابع ضد سرقت
 )1سیستم را با فشردن دکمه  )1( ON/OFFخاموش
نمائید.

 )2دکمه  )1( ON/OFFرا در هنگامی که دکمه
 )2(Track upرا فشار داده و نگاه داشته اید ،فشاردهید.
پیغام " "0000 ENTRYشروع به چشمک زدن نموده
و سیستم صوتی وارد مود ورود  PINمی شود.
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تذکر:
 PINخود را بوسیله ترکیبی از اعداد  1تا  6در داخل هر
یک چهار رقم نمایش داده شده ،ایجادنمائید.
اگر شما  PINخود را فراموش نمائید ،هنگامی که
باطری را برای تعمیر خارج می نمائید،دیگر قادر به
استفاده ازسیستم صوتی نخواهید بود.

 )3چهار رقم  PINرا با استفاده از دکمه های پیش
تنظیم 1تا  6وارد نمائید.

 )5همان  4رقمی را که قب ً
ال ثبت نموده بودید را وارد
نمائید.

 )6برق سیستم صوتی قطع خواهد شد.

لغو PIN
این دستور هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که شما
بخواهید تابع ضد سرقت را لغو نموده و یا  PINخود را
عوض نمائید.
 )1سیستم را با فشردن دکمه  )1( ON/OFFخاموش
نمائید.

 )2دکمه  ON/OFFرا در هنگامی که دکمه Track
 )2( upرا فشار داده و نگه داشته اید ،فشار دهید .پیغام
" " 000DELETEشروع به چشمک زدن نموده و
سیستم صوتی وارد مود لغو  PINمی گردد.

تذکر:
 PINخود را جهت استفاده های بعدی یادداشت
نمائید.
 )4پس از اینکه  4رقم  PINرا وارد نمودید ،نمایشگر به
وضعیت " "0000باز خواهد گشت.
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تائید شماره شناسایی شخصی خود ()PIN
هنگامی که منبع تغذیه اصلی قطع می شود نظیر
هنگامی که باطری خود را تعویض می نمائید و غیره،
شما باید  PINخود را تاییدنمایید تا قادر به استفاده
ازسیستم صوتی گردید.
به منظور تایید  PINخود:

 PIN )3خود را وارد نمائید .سیستم صوتی خاموش شده
و  PINشما حذف خواهد شد.
به منظورتغییر ، PINابتدا  PINجاری را حذف نموده و
سپس  PINجدید را وارد نمائید.
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 )1سوئیچ را در وضعیت " "ACCقرار دهید.

 PIN )2خود را وارد نمائید.
اگر  PINکه شما واردنموده اید با  PINثبت شده
مطابقت داشته باشد ،برق سیستم صوتی خاموش می
شود و شما قادر به استفاده از سیستم صوتی می باشید.
تذکر:
* اگر شما  PINنادرست وارد نمائید "----" ،نمایش
داده خواهد شد و تابع قفل ضد سرقت به کار می افتد.
اگر شما کمتر از  6مرتبه  PINنادرست وارد نمائید ،زمان
قفل شدن در حدود  15ثانیه خواهد بود .اگر شما PIN
نادرست را بیش از  6مرتبه وارد نمائید،زمان قفل شدن
 15دقیقه خواهدبود.
* اگر شما  PINخود را فراموش نمودید و PINغلط
وارد نمائید ،عملیات بعدی را نمی توانید انجام دهید.

سایر کنترل ها وتجهیزات

عیب یابی

قابل اجرابرای هرسیستم
شواهد
سیستم روشن نمی شود.
(هیچ صدایی تولیدنمی شود).

علت

فیوز سوخته است
اتصاالت به خوبی برقرار نمی باشند

راه حل
با نمایندگی مجاز سوزوکی تماس بگیرید
با نمایندگی مجاز سوزوکی تماس بگیرید

رادیو
شواهد

پارازیت بیش ازحد
ایستگاه رادیویی را نمی شود با جستجو انتخاب نمود

علت
فرکانس ایستگاه رادیویی به درستی تنظیم نشده است
هیچ ایستگاه رادیویی با امواج قوی موجود نمی باشد.

راه حل
فرکانس ایستگاه رادیویی را به درستی تنظیم نمائید.
ایستگاه رادیویی را با تنظیم دستی انتخاب نمائید.

CD
راه حل
علت
شواهد
دیسک دیگری قب ً
ال بارگذری شده است
دیسک فشرده قابل بارگذاری نمی باشد
دیسک را قبل ازبارگذاری دیسک جدید بیرون آورید
دیسک را با پارچه نرم تمیز نمائید.
دیسک کثیف می باشد
صدا پرش داشته و یا با پارازیت همراه است
دیسک بدون خط و خراش را بارگذاری نمائید.
دیسک دارای خراش عمیق و ساییدگی می باشد
صدا درست پس از روشن کردن سیستم صوتی،خراب قطره کوچکی از آب ممکن است در هنگامی که ماشین در اجازه دهید به مدت  1ساعت خشک شود وسپس
مکان مرطوب پارک است بر روی لنز داخلی نشستم باشد .سیستم را روشن نمائید.
می باشد.
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پیغام خطا درنمایشگر

این یونیت دارای تعدادی از توابع خود عیب یابی بوده که از سیستم محافظت می نمایند.
اگرمشکلی رخ دهد ،نمایشگر نوع اخطار انشان می دهد .به منظور انجام اقدامات مناسب جهت تصحیح مشکل به جدول زیر مراجعه نمائید.
اگر مشکل تصحیح شود ،یونیت بطور نرمال کار خواهدکرد.
خطا در نمایشگر

اقدامات جهت انجام
»CD/CD changer « Mechanical error

نمایش این خطا نشان می دهد که نقص مکانیکی در CDچنجر بوجود آمده است.
(نقص درتعویض یابیرون آوردن یک دیسک).
مکانیزم احتما ًال آسیب دیده است .
« Focus error» CD/CD changer

پیک آپ سیستم در طی پخش به خاطر خرابی دیسک یا سایر دالیل به خوبی کار
نمی کند .دیسک را برای خرابی کنترل کنید.
»CD/CD changer « Disc error
 CDبر عکس جا زده شده و یا فقط دیسک خوان ،مناسب برای  CDهای هشت
سانتی متری می باشد .
بار گذاری صحیح  CDرا کنترل کنید .
اگر نمایش خطایی بجز آنچه که در باال فهرست شده است نمایش داده شود ،یونیت را خاموش نموده و با نمایندگی مجاز سوزوکی تماس بگیرید.
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سیستم هدایت با نقشه کامل

۵ - ۳۲

سایر کنترلها و تجهیزات

سیستم هدایت با نقشه کامل

۵ - 33

سایر کنترل ها وتجهیزات
درب باک بنزین:

درب باک در قسمت عقب خودرو سمت راست قرار دارد
 .درب باک می تواند با بیرون کشیدن اهرم باز کننده
درب باک که در فضای جانبی صندلی راننده قرار دارد باز
شود و به آسانی با بستن درب قفل گردد.

به منظور باز کردن درب باک :
 )1درب باک بنزین را باز کنید.
 )2در پوش را با پیچاندن در خالف جهت عقربه های
ساعت بچرخانید.
اخطار

در پوش درب باک را به آرامی بردارید  .ممکن است

سوخت تحت فشار باشد و به بیرون پاشیده شود که
منجر به آسیب دیدگی می گردد .
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تذکر :
نگهدارنده در پوش ( )1می تواند درپوش را در حین
سوختگیری نگاه دارد .
به منظور نصب مجدد درپوش باک بنزین :
 )1درپوش را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا
چندین صدای کلیک بشنوید.
 )2درب باک را ببندید.
اخطار

سوخت به شدت قابل اشتعال می باشد  .هنگام سوخت

گیری سیگار نکشید  .اطمینان حاصل نمایید که در این
محیط شعله یا جرقه را روشن نمی کنید .

سایر کنترل ها وتجهیزات
اخطار

درب موتور

اگر نیاز به تعویض درپوش درب باک دارید  ،از درپوش

یدکی اصلی سوزوکی استفاده نمایید  .استفاده از یک

درپوش نامناسب  ،می تواند منجر به بروز نقض فنی در
سیستم سوخت رسانی یا سیستم کنترل دود خروجی

خودرو گردد  .همچنین ممکن است منجر به نشتی در
هنگام بروز حادثه گردد.

به منظور باز نمودن درب موتور :
 )1دستگیره آزاد کننده درب موتور را که در کنار داشبورد
سمت راننده قرار دارد بکشید  .این کار باعث آزاد شدن
درب موتور تا نیمه راه می گردد.

اهرم آزاد کننده زیر درب موتور را با انگشت مطابق
شکل فشار دهید .هنگام فشار دادن اهرم  ،درب موتور
را باز نمایید .
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آفتابگیر

کلید چراغ داخل خودرو
مرکزی

 )3بلند کردن درب موتور را تا اندازه ای ادامه دهید که
بتوان آنرا با میله به درب موتور نگه داشت .
به منظور بستن درب موتور :
 )1درب موتور را به آرامی بلند نموده و میله درب موتور را
از سوراخ مربوطه بیرون آورید .میله درب موتور را به گیره
نگهدارنده میله درب موتور باز گردانده و قفل نمایید .
 )2درب موتور را تا نزدیکی سپر ماشین پائین آورده و سپس
رها نمایید .اطمینان حاصل نمایید که درب موتور پس از
بسته شدن بطور محکم قفل شده است .
اخطار

اطمینان حاصل نمایید که درب موتور بطور کامل بسته
شده و قبل از رانندگی قفل شده است اگر چنین نباشد
ممکن است بطور ناخواسته در طی رانندگی بلند شده و
مانع دید شما و در نتیجه منجر به بروز حادثه گردد .
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آفتابگیر می تواند پائین کشیده شده و از اشعه خورشید
که از شیشه جلو به داخل می آید ممانعت بعمل آورد و یا
می توانید قالب آنرا آزاد نموده و به کنار بچرخانید تا از
تابش خورشید که از شیشه های جانبی به داخل می آیند
جلوگیری بعمل آید .
احتیاط

هنگام آزاد کردن و یا بستن قالب آفتابگیر  ،دقت نمایید

زیرا از جنس پالستیک سخت بوده و ممکن است منجر
به خرابی آفتابگیر شود.

عقب

سایر کنترل ها وتجهیزات
این چراغ دارای سه وضعیت بوده که کاربرد آن مطابق
زیر می باشد .

چراغ داخل محفظه بار

)1(ON
چراغ روشن شده و صرفنظر از اینکه درب باز باشد یا
بسته باشد روشن می ماند .
)2( DOOR
چراغ در هنگام باز بودن درب روشن می شود  .پس از
بستن همه درب ها ( شامل درب عقب ) چراغ به مدت
 15ثانیه روشن باقی می ماند و سپس خاموش می گردد.
اگر شما سوئیچ را فشار داده و یا کلید را در طی این
زمان در محل خود قرار دهید  ،چراغ به سرعت خاموش
خواهد شد .
پس از بیرون کشیدن کلید  ،چراغ به مدت  15ثانیه
روشن خواهد شد و سپس خاموش می شود .
)3( OFF
چراغ حتی در هنگام باز بودن درب ها  ،خاموش باقی
می ماند .

تذکر:
تعداد درب هایی که مشمول عملکرد چراغ داخل می
باشند به مشخصات خودرو بستگی دارد  .اگر سوئیچ (با
محافظ الستیکی ) در دهانه درب مطابق شکل وجود
داشته باشد  ،درب مشمول عملکرد چراغ داخلی می
باشد .

چراغ داخل محفظه بار در سمت چپ محفظه بار قرار
دارد .
هرگاه هر یک از درب ها شامل درب عقب را در حالیکه
چراغ محفظه بار در وضعیت  )1( DOORقرار دارد را
باز نمائید چراغ روشن شده و تا زمانی که درب باز است
روشن باقی می ماند  .پس از بستن درب ها ،چراغ به
مدت  15ثانیه روشن باقی می ماند و سپس خاموش می
شود  .اگر سوئیچ را فشار داده و یا کلید را در طی این
زمان در محل خود قرار دهید  ،چراغ به سرعت خاموش
خواهد شد  .پس از بیرون کشیدن کلید چراغ به مدت 15
ثانیه روشن خواهد شد و سپس خاموش می شود.
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هنگامی که چراغ محفظه بار در وضعیت  ) 2( OFFقرار
می باشند خاموش باقی می ماند .

چراغ مطالعه

سوئیچ ( )1را به منظور روشن نمودن چراغ فشار دهید
و به منظور خاموش نمودن آن  ،مجدداً سوئیچ را فشار
دهید .
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سوکت کمکی
(در صورت تجهیز)

سایر کنترل ها وتجهیزات
سوکت کمکی در هنگامی که سوئیچ در وضعیت
( )ACCیا ( )ONقرار دارد کار می کند .
سوکتهای کمکی  12ولت هم در کنسول مرکزی و هم
در سمت چپ محفظه بار قرار دارد .

فندک و زیر سیگاری (در صورت تجهیز)
فندک

احتیاط

* به منظور جلوگیری از سوختن فیوز  ،هنگام استفاده

همزمان سوکتها  ،از مجموع توان  120وات تجاوز

نمایید .

* استفاده از تجهیزات الکتریکی نامطلوب می تواند

باعث خرابی سیستم الکتریکی خودروی شما گردد.
اطمینان حاصل نمایید که تجهیزات الکتریکی که شما

* به منظور جلوگیری از خرابی سوکت فندک  ،آنرا همانند

منبع تغذیه برای سایر تجهیزات جانبی استفاده نکنید .
پریز بعضی از تجهیزات جانبی می تواند مکانیزم داخلی

سوکت فندک را خراب نمایند.

* نگه داشتن فندک می تواند باعث داغ کردن آن شده

بسته به مشخصات  ،دو سوکت بر روی کنسول مرکزی
قرار دارد .
هر سوکت می تواند برای فراهم نمودن توان 120
 12V/wattبرای تجهیزات جانبی الکتریکی در هنگامی
که به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرند  ،بکار گرفته
شود  .اطمینان حاصل نمایید که درپوش در هنگامی که
مورد استفاده قرار نمی گیرد ،بر روی سوکت قرار دارد.

احتیاط

و فندک را خراب می نماید  .فندک را پس از فشار دادن

آن رها نمایید.

فندک در هنگامی که سوئیچ در وضعیت " "ACCیا
" "ONقرار دارد کار می کند.
جهت استفاده از فندک آنرا بطور کامل در جا فندکی
فشار داده و رها نمایید  .فندک بطور اتوماتیک گرم شده
و هنگامی که آماده استفاده شود به جای اول خود باز
می گردد.

مورد استفاده قرار می دهید برای این نوع سوکت
طراحی شده اند .
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زیر سیگاری

دستگیره سقفی (در صورت تجهیز)

قالب کت (در صورت تجهیز)

شما می توانید زیر سیگاری را در هر یک از جا لیوانی
های روی کنسول مرکزی جا بزنید.

دستگیره سقفی برای راحتی فراهم شده است

شما می توانید لباسهای خود را به قالب های کت
آویزان نمایید  .این قالبها برای موارد بزرگ یا سنگین
طراحی نشده اند .

اخطار

اخطار

اطمینان حاصل کنید که توتون قبل از بستن زیر سیگاری

اگر خودروی شما مجهز به ایر بگ پرده ای جانبی می

داخل زیر سیگاری نیاندازید .این امر می تواند خطر آتش

ننمایید  .هنگام آویزان نمودن لباس  ،آنرا بدون چوب

بطور کامل خاموش شده است  .هرگز مواد آتش زا را

باشد  ،موارد تیز نظیر چوب لباسی را به قالب کت آویزان

سوزی را ایجاد نماید .

لباسی به قالب آویزان نمایید .
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درب داشبورد

جا عینکی (در صورت تجهیز)
احتیاط

اگر شما ماشین خود را در فضای روباز و زیر نور مستقیم

خورشید یا هوای گرم پارک می کنید  ،جاعینکی می تواند

خیلی گرم شود زیرا نزدیک سقف قرار دارد.

* عینک را در محفظه جاعینکی رها ننمایید  .حرارت

ممکن است باعث پیچدگی لنز یا فریم گردد

* مواد قابل اشتعال نظیر فندک را در جا عینکی قرار

ندهید .حرارت ممکن است باعث آتش سوزی گردد.

( )1قفل
( )2باز
به منظور باز کردن درب داشبورد  ،اهرم قفل را بکشید .
به منظور بستن آن درب را فشار دهید تا بطور کامل قفل
شود  .اگر یک قفل بر روی اهرم قفل تعبیه شده باشد ،
درب داشبورد را با وارد کردن کلید و پیچاندن آن در جهت
عقربه های ساعت قفل نموده و با پیچاندن آن در خالف
عقربه های ساعت باز نمایید.
اخطار

هرگز در هنگامی که درب داشبورد باز است رانندگی

جهت استفاده از جاعینکی ،لبه جلویی ( )1را فشار داده و
درب را باز نمایید .جهت بستن درب ،لبه جلویی ( )1را تا
هنگام قفل شدن فشار دهید  .اجسام سنگین یا تیز را بر
روی جا عینکی قرار ندهید.
اخطار

هرگز در هنگامی که جا عینکی باز است  ،رانندگی

ننمایید  .این امر باعث آسیب دیدگی در هنگام تصادف

می گردد.

ننمایید  .این امر باعث آسیب دیدگی در هنگام تصادف

می گردد.
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جالیوانی و جالیوانی عقب
(در صورت تجهیز)
جا لیوانی و جا لیوانی عقب مطابق شکل زیر فراهم
شده اند.

به منظور استفاده از محفظه کنسول ،اهرم را به سمت
باال کشیده و درب را باز کنید.

به منظور استفاده از جالیوانی عقب  ،درب را باز نمایید.
اخطار

جا لیوانی یا سایر محفظه ها را برای نگه داشتن لیوان

حاوی مایعات داغ یا لبه های تیز  ،سخت یا اجزاء شکننده

 ،مورد استفاده قرار ندهید  .مواد داخل جا لیوانی ممکن

به منظور دستیابی به محفظه  ،دکمه خالص کن را
فشار دهید.
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است در زمان توقف ناگهانی یا ضربه به خارج پرتاب

شده و باعث آسیب دیدگی شخصی گردد.

سایر کنترل ها وتجهیزات
جای بطری

شما می بایست یک بطری را با یک درپوش روی آن در
جای بطری نگه دارید.

جیب پشتی صندلی جلو
(در صورت تجهیز)

این جیب برای قرار دادن اجسام سبک و نرم نظیر
دستکش  ،روزنامه یا مجله تعبیه شده است.

قالب مخصوص خرید (در صورت تجهیز)

قالبهای مخصوص خرید در دو سمت محفظه بار قرار
دارند .شما می توانید کیف های خرید یا سایر اشیا مناسب
را به قالب آویزان نمایند  .این قالب برای اشیا بزرگ یا
سنگین طراحی نشده است .

اخطار

اشیاء سخت یا شکننده را در جیب قرار ندهید  .اگر حادثه

ای رخ دهد  ،اشیا نظیر بطری ها  ،قوطی و غیره می توانند

باعث آسیب دیدن سرنشینان صندلی عقب گردند.
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زیر آرنجی (در صورت تجهیز)

زیر آرنجی کنسول عقب

احتیاط

به منظور جلوگیری از خرابی زیر آرنجی  ،بر روی آن تکیه

ندهید و یا کودک را بر روی آن ننشانید .

زیر آرنجی کنسول وسط

طاقچه عقب
وسائل یا سایر محموله هایی که در محفظه عقب قرار
دارند می تواند با بکار گیری طاقچه عقب از دید پنهان
شوند  .هر چند که طاقچه عقب بگونه ای طراحی نشده
است که بار بر روی آن بگذارید و ممکن است در صورت
استفاده بعنوان طاقچه ،خراب شود
اخطار

در زمان حادثه یا توقف اتفاقی زیر آرنجی عقب (درصورت

تجهیز) می تواند بطرف جلو بیافتد  .اگر کودکی بصورت رو به
پشت در نگهدارنده کودک در مرکز صندلی عقب قرار داشته

به منظور استفاده از زیر آرنجی  ،دکمه را بکشید
(درصورت تجهیز) و زیر آرنجی را پائین بیاورید  .هنگامی
که از آن استفاده نمی کنید آنرا به سمت عقب بکشید تا
زیر آرنجی محکم شود.
احتیاط

به منظور جلوگیری از صدمه دیدن به طاقچه عقب :

* اجسام را بر روی آن قرار ندهید

* آنرا به طرف پایین نکشیده و یا بر روی آن تکیه

نزنید.

* هنگام نصب و یا خارج نمودن آن احتیاط نمایید.
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باشد  ،اطمینان حاصل نمایید که زیر آرنجی در هنگامی که
استفاده نمی شود در جای خود محکم شده است .

اخطار

اشیا را بر روی طاقچه عقب قرار ندهید حتی اگر این
اشیا کوچک یا سبک باشد  .اشیا بر روی طاقچه عقب می
توانند در زمان حادثه پرتاب شوند و باعث صدمه زدن و
یا مسدود نمودن دید از عقب راننده گردند .

تذکر:
پشتی صندلی همیشه می بایست ضمن بیرون آوردن
یا نصب طاقچه عقب به صورت عمودی و محکم قفل
شده باشد.

سایر کنترل ها وتجهیزات
بمنظور خارج نمودن طاقچه عقب

 )3هر دو انتهای طاقچه را به منظور آزاد نمودن نقاط
اتصال ( )bبلند نمایید .

 )1سه عدد قالب ( )aرا از پشتی صندلی عقب آزاد
نمایید .

 )2کاور را به سمت جلو خم نموده و بپیچانید

5 -45

سایر کنترل ها وتجهیزات
جهت قرار دادن طاقچه عقب بر روی کف
محفظه عقب:

 )4یک انتهای کاور را در کاور ستون عقب ( )cبه نحوی
قرار دهید که لقی کافی برای حرکت انتهای دیگر به
سمت پایین و بیرون وجود داشته باشد .

 )5طاقچه عقب را کج نموده و سپس آنرا از خودرو
خارج نمایید
احتیاط

هنگامی که شما انتهای طاقچه را در دهانه کاور ستون

عقب ( )cقرار می دهید ،احتیاط نمایید که به شیشه و یا
سایر اجزا در حین قرار دادن طاقچه عقب آسیب وارد

ننمایید .

طاقچه را کج نموده و آنرا بر روی کف محفظه عقب
ثابت نمایید .
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سایر کنترل ها وتجهیزات
جهت نصب مجدد طاقچه عقب

 )1طاقچه عقب را خم نموده  /بپیچانید و یک انتهای
آنرا در دهانه ( )cکاور ستون عقب قرار داده و انتهای
دیگر را جا بزنید.

نقاط اتصال ( )dرا بر روی طاقچه با نقاط اتصال ()b
بر روی خودرو تنظیم نموده و هر دو انتها را بطرف پائین
فشار دهید .اطمینان حاصل نمایید که طاقچه در نقاط
اتصال محکم نصب شده است .

 )3ضمن محکم کردن سایر قفل ها ( )eخم طاقچه را
باز نمایید .

 )4سه عدد قالب ( )aرا به پشتی صندلی عقب متصل
نمایید .
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سایر کنترل ها وتجهیزات
محفظه کف اتاق (در صورت تجهیز)

قالب نگهدارنده بار (در صورت تجهیز)

تسمه ( )Aرا به منظور باز کردن محفظه  ،باال بکشید

چهار عدد حلقه نگهدارنده بار بر روی کف محفظه بار
تعبیه شده است  .یک عدد الستیک اختیاری می تواند
به این حلقه ها قالب شده تا کمک نماید که بار در طی
رانندگی عادی  ،حرکت نکند.

اخطار

حلقه نگهدارنده بار و الستیک اختیاری می تواند برای

نگه داشتن بارهای سبک در برابر حرکت در زمان رانندگی

عادی مورد استفاده قرار گیرد .آنها نه قادر می باشند و نه
به منظور جلوگیری از پرت شدن بار به اطراف در زمان

تصادف طراحی شده اند .اشیا سنگین تر را تا حد امکان
در جلوی محفظه بار قرار دهید  .هرگز بارهای بلندتر از
پشتی صندلی عقب را در محفظه بار قرار ندهید

اخطار

تسمه فوقانی نگهدارنده کودک را به حلقه های

نگهدارنده بار متصل ننمایید  .اتصال نادرست تسمه
فوقانی باعث کاهش کارآیی سیستم نگهدارنده کودک

می باشد .
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سایر کنترل ها وتجهیزات
اخطار

* مانورهای تند و یا شل بستن بار می تواند منجر به

افتادن آن از خودرو گردیده و باعث بروز آسیب های

قالب بکسل بند
جلو

این قالبها هم در جلو و هم در عقب خودرو به منظور
استفاده در شرایط اضطراری تعبیه شده اند
به منظور دسترسی به قالب جلو  ،قسمت پائین کاور ()1
را شل نموده و سپس کاور ( )1را بردارید .

مشخص یا صدمه دیدن بار گردد.

* بار را محکم ببندید و از مانورهای تند نظیر “ jack-

 ، ”rabbitپیچیدن سریع یا ترمز ناگهانی خودداری

جهت بکسل نمودن خودروی خود در جاده یا بزرگراه،
از دستورالعمل "بکسل کردن "در بخش" سرویس
اضطراری" پیروی نمایید .

نمایید  .بصورت دوره ای کنترل نمایید که بار محکم بسته

شده باشد .

* اشیا پهن  ،بزرگ ،دراز یا تخت می توانند بر روی

آیرو دینامیک خودرو اثر گذاشته و یا گرفتار باد شوند که

این امر باعث کاهش کنترل خودرو و در نتیجه تصادف و

اخطار

آسیب دیدگی شخص می گردد .در هنگام حمل چنین
باری  ،با احتیاط و با سرعت کم برانید .
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از این قالب ها برای بکسل کردن ( و یا بکسل شدن)

عقب

سایر خودرو ها بر روی جاده و یا بزرگراه بجز در مواقع

اضطراری ،استفاده نکنید.

سایر کنترل ها وتجهیزات

قالب های فریم ( )2فقط برای مقاصد حمل تعبیه شده اند .
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سایر کنترلها و تجهیزات

سانروف (در صورت تجهیز)

شما ميتوانيد مجموعه ســانروف را با استفاده از کليد
" "TILTبه حالت کج و يا با استفاده از کليد ""SLIDE
به صورت کشوئي باز نمائيد.
توجه نمائيد اين کليدها زماني که ســوئيچ در وضعيت
 ONقــرار دارد ،عمل ميکند جهــت جلوگيري از گاز
گرفتگي ،در مجموعه سانروف يک سيستم ايمني تعبيه
شده است.
زماني که سيســتم ايمني متوجه وجود شــيء خارجي
در مســير بسته شدن گردد ،بصورت اتوماتيک ،برعکس
حرکت خواهد کرد.
اين سيســتم هنگامي فعال است که سانروف به صورت
اتوماتيک در حالت بسته شدن است.
همچنين در مواقعي که ســانروف از حالت کج به حالت
عادي بر ميگردد ،اين سيســتم عمل نميکند .توصيه
ميگردد حتي با وجود سيستم ايمني سانروف ،اطمينان
حاصل نمائيد که در مواقع بستن سانروف ،دست يا شي
اضافي در مسير بسته شدن آن قرار نگرفته باشد.

اخطار

سيستم ايمني سانروف در مواقعي که بطور کامل
بسته شده باشد ،عمل نميکند.
در صورتــي که باطــري خودرو به انــدازه کافي
شــارژ نداشته باشد ،سيستم ايمني سانروف عمل
نميکند.
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جهت بــاز نمودن ســانروف بصورت کــج  ،آفتابگير
ســانروف را بصورت دستي و کشويي جمع کنيد و کليد
 ،)1( TILT UPTرا فشار دهيد.
براي بســتن ســانروف از حالت کج ،کليــد SLIDE
 )2(OPENرا فشار دهيد اگر بيشتر از يک ثانيه کليد
( )2را فشار دهيد .ســانروف بصورت اتوماتيک ،بصورت
کج ،باز يا بسته ميشود.
جهت متوقف کردن سانروف در نيمه راه کليد را بصورت
مقطعي فشار دهيد.

سایر کنترلها و تجهیزات

نحوه فعالسازي سيستم ايمني سانروف :

براي باز کردن ســانروف به ســمت عقب  ،کليد ( )2را
فشــار دهيد و جهت بستن سانروف به سمت جلو کليد
( )1را فشار دهيد.
اگر کليد را بيشــتر از يک ثانيه فشــار دهيد ،سانروف
بصورت اتوماتيک و کامل ،باز يا بسته ميشود.
براي متوقف کردن سانروف در نيمه راه کليد را بصورت
مقطعي فشار دهيد.

آفتابگير بصورت اتوماتيک باز ميشود ولي در زماني که
سانروف باز است ،بسته نميشود.

وقتي پايه اتصال منفي باتري را قطع يا فيوزها را عوض
ميکنيد ،موارد ذيل عملکرد ندارند:
 سيستم ايمني جهت جلوگيري از گاز گرفتگي سيستم باز و بسته شدن اتوماتيک سانروفدر اين حالت ،جهت فعالســازي مجدد ،مطابق مراحل
زير ،اقدام نمائيد.
 -1سوئيچ را در وضعيت  ONقرار دهيد
 -2کليد  )1( TILT UPرا فشار داده و نگه داريد.
سانروف بصورت مايل ،کامال باز شده و به آرامي پائين
ميآيد  .پس از اتمام حرکت ســانروف ،کليد را را رها
کنيد.
 -2کليد را بيش از دو ثانيه نگه داشــته و از باز و بسته
شدن سانروف به صورت اتوماتيک ،مطمئن گرديد.
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بارگذاری خودرو و بکسل کردن
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بارگذاری خودرو6-1 ...................................................................
بکسل کردن6-2 ........................................................................
بکسل کردن خودروی خود ( بکسل کردن تفریحی) 6-6 .......

بارگذاری خودرو و بکسل کردن
خودروی شما برای ظرفیت وزنی مشخص طراحی
شده است  .ظرفیت وزنی خودروی شما با نرخ وزن
ناخالص خودرو ( )GVWRو نرخ وزن ناخالص اکسل
( )GAWRجلو و عقب مشخص می شود  .مقادیر
( )GVWRو ( )GAWRجلو و عقب در بخش "
مشخصات " فهرست شده است .
( )GVWRحداکثر وزن مجاز کلی خودروی با بار
کامل (شامل سرنشینان  ،تجهیزات جانبی  ،و با بار بعالوه
وزن یدک کش در صورت بکسل نمودن یدک کش )
وزن واقعی خودرو با وزن واقعی بار اکسل جلو وعقب
که می توانند توسط وزن کشی خودرو تعیین شوند  .این
وزن ها را به ()GVWRو ( )GAWRمقایسه نمایید.
اگر وزن ناخالص خودرو یا بار روی هر یک از اکسل ها از
این مقادیر تجاوز نماید  ،شما می بایست بار روی خودرو
را بردارید تا به کمتر از ظرفیتهای وزنی برسید .

اخطار

هرگز بار اضافی بر روی خودرو نگذارید  .وزن ناخالص

خودرو ( مجموع وزن خودرو ؛ همه سر نشینان  ،تجهیزات
جانبی  ،بار بعالوه دماغه یدک کش در صورت بکسل

کردن آن ) هرگز نباید از نرخ وزن ناخالص خودرو
( )GVWRتجاوز نماید .بعالوه بار را به نحوی توزیع
نمایید که وزن روی هر یک از اکسل های جلو و عقب از

نرخ وزن ناخالص اکسل ( )GAWRتجاوز ننماید .

اخطار

همیشه وزن بار را یکنواخت توزیع نمایید  .به منظور

جلوگیری از آسیب های شخصی یا خرابی خودرو  ،همیشه
بار را محکم ببندید تا از تغییر مکان آن در هنگام حرکت

ناگهانی خودرو جلوگیری بعمل آورید  .بارهای سنگین تر
را درکف خودرو و تا حد امکان در جلوی محفظه بار قرار
دهید  .هرگز بار را بلند تر از ارتفاع پشتی صندلی عقب

نچینید.
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بکسل کردن یدک کش

اگر چه بکسل کردن یدک کش می تواند تاثیرات زیان
آوری بر رفتار خودرو  ،دوام و مصرف سوخت بگذارد
.خودروی سوزوکی می تواند برای یدک کشیدن یک
یدک کش که وزن آن از ظرفیت مشخص شده زیر
تجاوز نمی نماید ؛ بکار گرفته شود.
ظرفیت بکسل
اگر هیچ قانون محلی در خصوص ظرفیت بکسل
(بعنوان مثال ثبت شده یا مقررات مربوط به ظرفیت
بکسل) وجود ندارد ،ظرفیت عمومی بکسل توصیه شده
مطابق ذیل می باشد .

بارگذاری خودرو و بکسل کردن
اخطار

هرگز چراغهای یدک کش را مستقیما به سیستم

الکتریکی خودرو متصل ننمایید  .زیرا ممکن است باعث

آسیب دیدن سیستم الکتریکی گردد.

ترمز
اخطار

اگر از یدک کشهای دارای ترمز استفاده شود  ،شما می

بایست همه دستورالعملهای تهیه شده بوسیله سازنده

را بکار ببرید  .هرگز آنرا به سیستم ترمز خودروی خود
متصل ننمایید و هرگز از دسته سیم ها بعنوان منبع تغذیه

الکتریکی مستقیم استفاده نکنید.

الستیک ها
اخطار

هنگام بکسل نمودن یک یدک کش  ،برای خودرو و یدک
کش مهم است که دارای باد مناسب برای الستیک باشد .
خودروی شما می بایست مطابق با بر چسب اطالعات باد
الستیک  ،باد شود  .اگر فشار با بارنیز بر روی برچسب
لیست شده باشد  ،تایرها می بایست تا فشار بارگیری باد
شوند  .الستیکهای یدک کش را مطابق با مشخصات ارائه
شده توسط سازنده یدک کش باد نمایید .
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آینه ها
کنترل نمایید که آیا آینه های خودروی شما  ،الزامات
محلی مربوط به آینه مورد استفاده در زمان بکسل کردن
را بر آورده می سازد یا خیر  ،اگر این الزامات را برآورده
نمی سازد  ،شما می بایست قبل از بکسل کردن  ،آینه
مناسب را نصب نمایید .
بارگذاری خودرو – یدک کش
به منظور بارگذاری صحیح خودرو و یدک کش شما می
بایست از نحوه محاسبه وزن ناخالص یدک کش و وزن
دماغه یدک کش اطالع داشته باشید .
وزن ناخالص یدک کش  ،عبارت است از وزن یدک
کش بعالوه همه بارهای روی آن شما می توانید وزن
ناخالص یدک کش را با قرار دادن یک یدک کش با بار
کامل محاسبه نمایید .
وزن دماغه  ،نیروی رو به پائینی است که از طریق
اتصاالت کوپلینگ یدک کش در زمانی که یدک کش پر
از بار بوده و کوپلینگ در ارتفاع نرمال خود قرار دارد  ،به
میله بکسل وارد می شود .
وزن یدک کش بارگذاری شده شما ( وزن ناخالص یدک
کش ) هرگز نباید از " ظرفیت بکسل " تجاوز نماید .
بار را روی یدک کش بنحوی توزیع نمائید که وزن دماغه
10درصد وزن ناخالص یدک کش را تشکیل داده اما از "
حداکثر بار عمودی روی یدک کش در نقطه اتصال" تجاوز

ننماید .شما می بایست وزن ناخالص یدک کش و دماغه
را قبل از بکسل نمودن به منظور اطمینان از اینکه بار شما
بنحو مطلوبی توزیع شده است ،اندازه گیری نمائید.
اخطار

توزیع نامطلوب بار بر روی یدک کش ممکن است

منجر به رفتار ضعیف خودرو و باال و پائین رفتن یدک

کش گردد .همیشه اطمینان حاصل نمائید که وزن دماغه
در حدود 10درصد وزن ناخالص یدک کش بوده ،اما از
"حد اکثر بار عمودی روی یدک کش در نقطه اتصال "
تجاوز نمی نماید .همیشه اطمینان حاصل نمائید که بار

بنحو مقتضی محکم شده است .کوتاهی در رعایت این

الزامات ممکن است منجر به تصادف شود.

اخطار

هرگز بر روی یدک کش خودرو بار اضافی قرار ندهید.

وزن ناخالص یدک کش می بایست هرگز از " ظرفیت"

بکسل تجاوز ننماید.وزن ناخالص خودرو (مجموع وزن
خودرو ،همه سرنشینان ،تجهیزات جانبی شامل میله های

بکسل و اتصاالت ،بار و دماغه یدک کش) می بایست

هرگز از نرخ وزن ناخالص خودرو ( )GVWRکه در

بخش " مشخصات" فهرست شده است ،تجاوز ننماید.

بارگذاری خودرو و بکسل کردن
اخطار

اخطار

(ادامه)

(ادامه)

* قبل از رسیدن به شیبهای طوالنی و یا
تند دنده را به دنده سنگین تر انتقال دهید
 .خطرناک است که هنگام پائین آمدن از
سراشیبی اقدام به کم کردن دنده نمایید .

گیربگس اتوماتیک -دنده را در وضعیت "( "pپارک)

قرار داده و موتور را خاموش نمایید.

 )6اگر خودروی شما مجهز به سوئیچ انتقال می باشد

 ،اطمینان خاصل نمایید که سوئیچ انتقال در وضعیت

* از فشردن مداوم ترمز پرهیز نمایید  .این کار باعث

"( "Nخالص ) قرار ندارد.

داغ کردن ترمزها و در نتیجه کاهش کارایی ترمز می

هنگام شروع به حرکت پس از پارک خودرو :

گردد  .تا جای ممکن از ترمز موتوری (دنده معکوس)

 )1پدال کالچ را (در صورت تجهیز) فشار داده وموتور

استفاده نمایید .

را روشن نمایید .

* بخاطر اضافه وزن یدک کش  ،موتور شما ممکن

احتیاط

است در روزهای گرم در هنگام باال رفتن یا پایین آمدن

هنگام پارک خودرو و یدک کش متصل به آن  ،همیشه

فرمایید  .اگر این درجه نشان دهد که خودرو جوش

 )1ترمزهای خودرو را بکار اندازید

از سراشیبی  ،جوش بیاورد  .به درجه آب موتور دقت

رویه زیر را به کار ببرید .

آمده است  ،از جاده خارج شده و خودرو را در جای امن

 )2از شخص دیگری درخواست نمایید در حالیکه
ترمز را گرفته اید قطعات گوه ای را درزیر چرخهای
خودرو و یدک کش قرار دهد .

متوقف نمایید .به قسمت"اگر خودرو جوش بیاورد" در
بخش "راههای گریز اضطراری " مراجعه نمایید .

 )3به آرامی ترمزها را رها نمایید تا گوه به الستیک

بچسبد

 )4ترمز دستی را بطور کامل بکشید

 )5گیر بکس معمولی – موتور را خاموش نمایید

سپس خودرو را در دنده عقب یا دنده  1قرار دهید
(ادامه دارد)
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 )2به وضعیت دنده رفته و ترمز دستی را آزاد نمایید و

به آرامی ازگوه ها فاصله بگیرید.

 )3توقف نموده  ،ترمزها را محکم بگیرید و نگه دارید .

 )4از شخص دیگری درخواست کنید که گوه ها را

بیرون بیاورد .

بارگذاری خودرو و بکسل کردن
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یادآوری

SUZUKI
GRAND VITARA

اطالعات عمومی
شناسایی خودرو1-7 .................................................................
مصرف سوخت (برای اروپا)2-7 ..............................................

اطالعات عمومی
شناسایی خودرو
شماره سریال شناسایی

شماره شناسایی خودرو و  /یا موتور به منظور ثبت
خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.این شماره ها همچنین
برای کمک به نمایندگی مجاز در هنگام سفارش دهی
یا مراجعه به اطالعات سرویس خاص مورد استفاده قرار
می گیرد  ،هر زمان که نیاز به مشورت با نمایندگی مجاز
سوزوکی دارید به خاطر داشته باشید که خودروی خود را
با شماره معرفی نمایید.اگر قرائت این شماره برای شما
مشکل است  ،می توانید آنرا برروی پالک شناسایی
خودرو پیدا کنید.
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اطالعات عمومی

مصرف سوخت (برای اروپا )
 :M/Tگیربکس معمولی

 :A/Tگیربکس اتوماتیک

تذکر
از آنجاییکه این داده ها تحت شرایط معین بدست آمده اند  ،مصرف واقعی خودروی شما با این داده ها تفاوت خواهد داشت.
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مشخصات
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مشخصات

مشخصات
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مشخصات

مشخصات
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راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی
شبکه خدمات پس از فروش محصوالت ایران خودرو در سراسر کشور منحصرا ً از طریق نمایندگیهای مجاز ایران خودرو ارائه خدمات گارانتی به مشتریان را بر عهده دارد.
ویژگیهای این شبکه عبارتند از:
-نیروی انسانی ماهر و آموزشدیده-ابزار و تجهیزات استاندارد تعمیرگاهی مطابق با فنآوری روز دنیا-تجهیزات ویژه عیبیابی-وجود قطعات و لوازم یدکی با کیفیت و مطابق با استانداردهای شرکت ایران خودرولذا تأکید و توصیه میشود برای دریافت هرگونه خدمات در دورة گارانتی و پس از آن و نیز برای انجام سرویسهای دورهای خودروی خود به این شبکه مراجعه فرمایید.
همچنین مواد مصرفی خودرو ،باید از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو (با برندهای مورد تأیید و بستهبندیهای ارائه شده توسط شرکت ایساکو) تأمین گردد.

خريدار گرامي جهت اطالع از آخرين وضعيت نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو به وب سايت شركت ايساكو “ ” www.isaco.ir

و يا به موبايل اپليكيشن ايساكو مراجعه و يا با شماره تلفن  ۰۹۶۴۴۰تماس حاصل فرماييد.

راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی

شناسنامه خودرو
نام مالک:
آدرس:
شماره پالک انتظامی:
نوع ومدل خودرو:
شماره شاسی  /بدنه:
شماره موتور:
رنگ:
تاریخ شروع گارانتی خودرو:
نمایندگی تحویل دهنده خودرو:
آدرس نمایندگی تحویل دهنده:

صحت اطالعات فوق تأیید میشود.
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محل امضاء و مهر نمایندگی

فهرست گارانتی

کلیات
سرویسها
توصیههای فنی
قانون و آییننامه حمایت از مصرفکنندگان
خدمات امدادي و طاليي امداد خودرو ايران
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 -1تعریف گارانتی
شرکت ایران خودرو کیفیت و عملکرد مناسب خودروی تولیدی خود را تضمین نموده و متعهد میشود کلیه ایرادات ناشی از هرگونه نقص
در کیفیت قطعات و فرآیند مونتاژ خودرو را مطابق تعریف محصول وطی مدتی معین و یا کارکرد مشخص (هر کدام زودتر منقضی گردد)،
به صورت رایگان و مطابق شرایط مندرج در این دفترچه برطرف نماید.
 -2تعریف ایکو کارت

این کارت با بهرهبرداری از فنآوریهای روز به صورت یک کارت الکترونیکی طراحی و به عنوان کلید دریافت خدمات تعمیرگاهی در نمایندگیهای مجاز ایران خودرو ،به
همراه سایر مدارک و راهنمای کاربری استفاده از آن ،تحویل شما مشتری محترم میگردد.
از این پس میتوانید با استفاده از این کارت در دستگاههای کارتخوان ( )POSمستقر در نمایندگیها از کلیه خدمات (سرویس پیش از تحویل ،سرویسهای دورهای،
خدماتی تعمیراتی و سایر خدمات نوین و تشویقی) در دوران گارانتی و وارانتی بهرهمند گردید.
وجود این کارت تا پایان طول عمر خودرو الزامی و در نقل و انتقاالت خودرو ،بایستی به خریدار جدید واگذار گردد .همچنین در صورت مفقود شدن کارت یا فراموشی رمز،
در اسرع وقت به یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مراجعه فرمایید.
الزم به ذکر است در صورت انقضای هر یک از شرایط مندرج بر روی "ایکو کارت" (مدت یا کیلومتر) دوره گارانتی پایان میپذیرد.
توجه  :هنگام مراجعه به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو برای دریافت خدمات گارانتی ،همراه داشتن کارت گارانتی الزامی میباشد.
6
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 -3موارد تحت پوشش گارانتی
در دورة گارانتی کلیه قطعات خودرو به استثنای قطعات مصرفی (رجوع شود به بخش قطعات مصرفی) و موارد خارج از پوشش گارانتی که در ادامه به آنها اشاره شده است
مشمول گارانتی بوده و مشتری میتواند در صورت بروز عیب با مراجعه به یکی از نمایندگیهای مجاز از خدمات رایگان گارانتی بهرهمند شود .رفع ایراد بنا به تشخیص
کارشناس فنی نمایندگی با تعمیر یا تعویض قطعه معیوب انجام خواهد شد.
 -3-1گارانتی قطعات نصب شده
کلیة قطعات تعویض شده در تعمیراتی که به هزینة گارانتی انجام شده باشد ،حداکثر تا پایان دورة گارانتی خودرو تحت پوشش گارانتی خواهد بود.
همچنین داغی کلیة قطعاتی که در زمان گارانتی و به حساب گارانتی تعویض میگردند ،متعلق به شرکت ایران خودرو بوده و به مشتری تحویل نمیگردند.
 -3-2گارانتي پايه و رنگ و بدنه
نوع خودرو

ضمانت پایه (هرکدام زودتر اتفاق بیفتد)

ضمانت رنگ وبدنه

سوزوکی گراند ویتارا

 24ماه یا  40000کیلومتر

 36ماه

 -3-3ضمانت سیستم صوتی (رادیو پخش  - CD-Player -مالتی مدیا)
دورة گارانتی رادیو پخش و CD-playerمطابق گارانتی خودرو بوده و کلیه خدمات در شبکه نمایندگیهای مجاز ایران خودرو ارایه میگردد.
 -3-4گارانتي هاي خاص
گارانتي هاي خاص

رديف

شرح

ماه

۱
۲
۳

گارانتي تاير
گارانتي باتري
گارانتي گاز كولر

۲۴
۱۸
۱۲

كيلومتر

توضيحات

۴۰۰۰۰
۳۰۰۰۰
۲۰۰۰۰

هر كدام زودتر فرا برسد

 - 3-5گارانتی کيسه هوا
عملکرد صحيح کيسه هوا بر اساس استانداردهاي ابالغي در دوران تعهد بر عهده عرضه کننده خودرو ميباشد.
نکته :شرایط ذکر شده در این دفترچه ،تنها در کشور جمهوری اسالمی ایران معتبر است.
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 -4موارد خارج از پوشش
موارد خارج از شمول گارانتی عمدت ًا ناشی از نگهداری نامناسب خودرو توسط مالک یا راننده میباشد ،لذا مراقبت و نگهداری مناسب از خودرو نه
تنها از خارج شدن خودرو از گارانتی جلوگیری میکند ،بلکه موجب عمر بیشتر خودرو شما نیز خواهد شد.
 -4-1خسارت ناشی از عوامل خارج از کنترل شرکت ایران خودرو
خرابی ناشی از تصادفات و استفاده نامناسب از خودرو
استفاده از خودرو در مسابقات رالی ،سرعت و...
هرگونه تغییرات در خودرو و تقویت آن (تغییر در مشخصات محصول نظیر تغییرات در موتور و )...و یا حذف قطعات و جایگزین نمودن قطعات دیگر
خرابی ناشی از حوادث و بالیای طبیعی نظیر سیل ،زلزله ،صاعقه ،طوفان و غیره
خرابی ناشی از آتش سوزی (بالیای طبیعی ،عمدی و ...غیر از نقص فنی) ،اغتشاش و شورشهای اجتماعی و سیاسی
صدمات ناشی از تردد خودرو در مسیرهای قیرپاشی شده ،نمک ریزی شده و عوامل بیرونی نظیر برخورد سنگ و شن با خودرو
فشار آوردن بیش از حد به خودرو و تحمیل بار بیش از ظرفیت مجاز حتی برای کوتاه مدت
خسارات ناشی از تعمیرات نامناسبی که توسط تعمیرگاههای غیرمجاز انجام شده باشد.
آسیبها و صدمات ناشی از نصب هرگونه قطعات غیر اصلی
جبران خسارات بدنه ،رنگ و تزئینات خودرو که ناشی از تصادفات و حوادث بوده و تعمیر شده باشند.
نصب هرگونه قطعات زنگ زده که موجب بروز خوردگی و یا زنگ زدگی در سایر قطعات شود.
وجود هرگونه گرده رنگ که ناشی از قرار گرفتن خودرو در محیط نامناسب باشد.
هرگونه خسارت وارده به بدنه و رنگ خودرو (تصادف و )...و تزئینات پس از تحویل خودرو به مشتری
خرابی قطعات ناشی از هرگونه تغییرات غلط بر روی خودرو نظیر جوشکاری و غیره
هرگونه آتش سوزی در خودرو به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی به هنگام تعمیرات و یا وقوع آتش سوزی به دلیل سهل انگاری و یا استفاده از قطعات غیراصلی
در تعمیرات انجام شده توسط تعمیرگاههای غیرمجاز
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عدم مراقبت الزم از خودرو (شامل انجام سرویسها ،مراقبت بدنه و)...
استهالک عادی قطعات (نظیر سایش عادی تیغه برف پاککن در اثر استفاده)
صدمات رنگ ناشی از برخورد سنگ ،شن ،ماسه و سایر موارد مشابه به بدنه
تأثیر مواد پراکنده در محیط ،مانند سموم دفع آفات نباتی و غیره ،فضله پرندگان ،شیره درختان و همچنین عوامل جوی نظیر بارانهای اسیدی ،انواع آلودگیهای
زیست محیطی و سایر عوامل تأثیرگذار بر بدنه و رنگ خودرو
فاسد شدن باتری بدلیل عدم استفاده از خودرو برای مدت طوالنی
پوسیدگی الستیک خودرو ،قطعات و سایر قطعات الستیکی به دلیل توقف طوالنی خودرو و عدم استفاده از آن
ایرادات ناشی از ریزش آب و یا سایر مایعات بر روی قطعات الکترونیکی نظیر رادیوپخش ECU،و اتصاالت آن
ایرادات ناشی از رانندگی در عمق آب که باعث نفوذ آب به اجزاء داخلی خودرو مانند موتور میگردد.
خسارات ناشی از قرار گرفتن خودرو در میدانهای قوی الکترو مغناطیسی و( ...کنار پستها و زیر دکلهای فشار قوی انتقال نیرو)
خط افتادن شیشه جلو به دلیل خرابی برف پاک کن
عمدی بودن خسارات وارد شده مانند سرقت یا استفاده اشخاص نامسئول
 -4-2خسارت ناشی از انجام تعمیرات نامناسب و استفاده از سوخت و روغن نامناسب
بروز هرگونه ایراد ناشی از استفاده از روغن ،مایعات ،فیلترهای روغن ،سوخت نامناسب و یا غیراستاندارد
هرگونه عیب و نقص و خســارات جانی و مالی وارده به مشــتری و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات
خارج از شــبکه رســمی و مجاز ایران خودرو ،توسط مشتری طی دوره ضمانت ایجاد شود ،از شمول قانون حمایت از مشتری خارج است و هیچگونه حقی برای
مشتری و اشخاص ثالث در برابر ایران خودرو  ،ایجاد نمیکند.
زنگ زدگی قطعات داخل موتور و همچنین رادیاتور به دلیل عدم استفاده از ضدیخ و آب بدون امالح (نظیر آب مقطر)
هرگونه حادثه در خودرو به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی به هنگام تعمیرات و یا وقوع آتشســوزی به دلیل ســهلانگاری و یا اســتفاده از قطعات غیر اصلی در
تعمیرات انجام شده یا دستکاری در سیمکشی خودرو توسط تعمیرگاههای غیرمجاز
9

1

کلیات

1

تخریب و عملکرد نامناسب قطعات موتور و همینطور رادیاتور به دلیل استفاده از آبهای امالح دار که رسوبات آنها موجب بروز ایراد میگردد.
عیوب ناشی از عدم انجام سرویسهای دورهای توسط مشتری در نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
عیوب ناشی از آب رسوبدار و روغنهای نامناسب که منجر به خرابی سایر قطعات گردد.
توجــه :همانگونه که ضدیخ ،نقطة انجماد آب موتور را کاهش میدهد ،نقطة جوش آن را نیز افزایش میدهد .بنابراین وجود ضد یخ مخصوص زمســتان نبوده و
میبایست در تمام فصول استفاده گردد.
وجود ضد یخ موجب جلوگیری از زنگ زدگی قطعات میشود ،لذا عیوب ناشی از عدم وجود ضد یخ مشمول گارانتی نخواهد بود.
 -4-3استهالک عادی
استهالک طبیعی خودرو ،فرسودگی ،رنگ پریدگی.
هزینة ناشی از تعویض قطعات مصرفی
جهت دريافت اطالعات بيشتر به بخش  5قطعات مصرفي مراجعه گردد.
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 -4-4سرویس دورهای
عیوبی که بنا به تشخیص کارشناس فنی نمایندگی ،ناشی از عدم انجام به موقع سرویسهای دورهای باشد ،مشمول گارانتی نخواهد بود.
جدول انجام سرویسهای دورهای در بخش سرویس و نگهداری آمده است.
 -4-5هزینهها و خسارت پیآمد یا اضافی
هرگونه خسارت کاالی فاسد شدنی در حال حمل بوسیلة خودرو ،در صورتیکه خودرو به دلیل بروز ایراد قادر به حرکت نباشد.
هرگونه خسارت کاالی در حال حمل بوسیله خودرو در صورت بروز حادثه و یا تصادف
هرگونه خسارت ناشی از نرسیدن به مقصد مورد نظر به دلیل خرابی خودرو
جبران خسارات مربوط به پرداخت هزینههای آژانس و پارکینگ به مالکین ،در شهرها ،در صورت خرابی خودرو و تصمیم مشتری به توقف آن و یا استفاده از وسایل دیگر
حمل و نقل بواسطه خرابی خودرو
هرگونه خسارت ناشی از استفاده خودرو معیوب و با اطالع قبلی
 -5قطعات مصرفي

قطعات مصرفي به قطعاتي اطالق ميشوند كه عمر آنها نسبت به ساير قطعات خودرو محدودتر بوده و به صورت عادي پس از گذشت مدتي محدود يا مقدار كاركرد خاصي مستهلك
شده و ميبايست تعويض شوند.
شايان ذكر است در صورتيكه قطعة مصرفي داراي ايراد كيفي باشد ،يا خرابي و ايراد كيفي يك قطعة ديگر باعث بروز ايراد در قطعة مصرفي شود ،قطعة مصرفي نيز مشمول گارانتي
ميگردد.
مثال :اگر به دلیل وجود ایراد در دیسک ترمز ،لنتها نیز معیوب شوند عالوه بر رفع ایراد دیسک ترمز ،تعویض لنتهای ترمز نیز مشمول شرایط گارانتی خواهند بود اما از سوی دیگر چنانچه عدم
تعویض به موقع لنت ترمز منجر به آسیب رسیدن به دیسک ترمز شود ،نه تنها لنت ترمز بلکه دیسک ترمز هم تحت پوشش گارانتی قرار نمیگیرد.
گارانتی قطعات مصرفی
ردیف

شرح

ماه

کیلومتر

۱

صفحه کالچ (در خودروهاي با گيربكس دستي)

۱۲

۲۰۰۰۰

۲

تسمه تایم (در صورت داشتن تسمه تايم) ،تسمه دینام ،کربن کنیستر ،کاتالیست و سنسور اکسیژن دوم

۲۴

۳

لنت ترمز جلو و عقب ،المپها ،شمع موتور ،تیغه برف پاکن

۴

روغنها نظیر روغن موتور ،گیربکس ،ترمز و هیدرولیک

۵

مایعات نظیر ضدیخ ،مایع شیشهشور

۶

فیلترها نظیر فیلتر بنزین ،فیلتر هوا ،فیلتر روغن ،فیلتر اتاق

توضیحات

۴۰۰۰۰
۱۰۰۰۰

هر کدام زودتر فرا برسد

گارانتی ندارد
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 -6ابطال گارانتی
 -6-1ابطال گارانتی خودرو
در شرایط زیر گارانتی خودرو ابطال و نمایندگیها از ارائه خدمات گارانتی به خودرو معذور خواهند بود.
درصورتی که پالک شناسایی هویت اتومبیل محو شده و پالک آن نیز مفقود شده باشد ،گارانتی خودرو لغو میگردد.
دســتکاری در کیلومتر شــمار و تغییر مقدار کارکرد خودرو یا از کار انداختن کیلومترشــمار بنا به تشخیص کارشناس فنی شرکت در هنگام پذیرش خودرو در
نمایندگی مجاز ،در صورت دستکاری کیلومتر توسط مشتری ،گارانتی خودرو ابطال و مشخصات آن به کلیة نمایندگیهای مجاز اعالم خواهد شد.
از کار افتادن کیلومتر شمار
چنانچه کیلومتر شــمار خودرو بدون خواســت یا دخالت مشــتری از کارافتاده باشد ،مشــتری میبایست ســریعاً و در اولین فرصت ممکن برای رفع عیب آن به
نمایندگیهای مجاز مراجعه نماید ،در غیر این صورت گارانتی خودرو به صورت کامل ابطال خواهد شد.
توجه :از آنجا که کارکرد واقعی خودرو پیش از انجام هرگونه تغییرات ،توسط نمایندگیها بررسی میشود ،لذا هرگونه دستکاری در کیلومتر کارکرد ثبت شده در
جلو آمپر ،مشمول پوشش گارانتی نبوده و عواقب آن بر عهده مالک خودرو خواهد بود.
خودروهایی که در سانحه شدید یا آتش سوزی به صورت کلی خسارت ببینند ،حتی در صورت بازسازی کلی از پوشش گارانتی خارج میشوند.
در صورتي که به هر دليلي اتاق خودرو تعويض گردد خودرو از پوشش گارانتي خارج مي گردد.
در صورت تغییر در کاربری تعریف شده خودرو و تبدیل آن به خودروی مسابقه ،کار و غیره ،گارانتی خودرو ابطال میشود.

12

کلیات

درصورت اعالم فراخوان از سوی شرکت ایران خودرو ،اگر مالکین خودروهای شامل فراخوان در تاریخ مقرر به نمایندگیها یا مکانهای تعیین
شده مراجعه ننمایند ،گارانتی خودرو به طور کامل ابطال خواهد شد.
 -6-2ابطال گارانتی قطعات
چنانچه در دوران گارانتی نسبت به تعویض قطعات و جایگزینی آن با قطعات غیراستاندارد یا متفرقه در تعمیرگاههای غیرمجاز اقدام گردد ،در صورتی که همان
قطعه و یا سایر قطعات مرتبط با آن قطعه معیوب شوند ،قطعه مذکور و سایر قطعات متعلقه در آن مجموعه از پوشش گارانتی خارج خواهند شد.
کلیة قســمتهای تغییریافته بر روی خودرو توسط هنرکدهها ،آموزشگاههای رانندگی ،تعمیرگاهها و سایر مراکز خدماتی متفرقه از گارانتی خارج خواهند شد.
خاطرنشان میسازد شرکت ایران خودرو تعهدی در قبال بروز اشکال در قسمتهای تغییر یافته نخواهد داشت .بنابراین هرگونه آهنکشی ،تقویت شاسی خودرو،
موتور ،تقویت فنرها و یا اصالح آنها ،نصب کولرتوسط مراکز خدماتی متفرقه ،استفاده از رینگ و الستیک اسپرت (که مورد تأیید ایران خودرو نباشد) مجاز نمیباشد.
در صورت نصب وسایل اضافی نظیر پروژکتور و بویژه دزدگیر غیراستاندارد و یا استاندارد توسط عوامل متفرقه و یا موسسات خدماتی غیر از مجموعه ایران خودرو
که منجر به بروز عیب در سیستمهای الکترونیکی و مکانیکی و یا بواسطة آن در سایر قطعات خودرو شود ،تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
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 -7توصیههای نگهداری و ایمنی خودرو

 -1در صورتی که خودرو به هر دلیلی مورد استفاده قرار نمیگیرد ،ضروری است خودرو هر سه روز حداقل به مدت چند دقیقه روشن و درجا کار کند .این عمل
موجب جلوگیری از تخلیة کامل باتری میگردد.
 -2تنظیم فشار باد الستیک بطور مرتب موجب جلوگیری از فرسایش زود هنگام الستیکها و کاهش مصرف سوخت میگردد.
 -3رعایت احتیاط در عبور از دستاندازها موجب افزایش عمر و دوام قطعات جلوبندی و کمک فنرها میگردد.
 -4کنترل هفتگی سطح آب داخل رادیاتور و روغن موتور در زمان خنک بودن موجب حصول اطمینان از عدم بروز عیوب احتمالی خواهد شد.
 -5از تنظیم بودن نور چراغهای جلو به هنگام رانندگی در شب به منظور رؤیت موانع در دستاندازهای موجود در جاده و عکس العمل سریع در برابر موانع احتمالی،
اطمینان حاصل نمائید.
 -6هنگام پارک خودرو مراقب باشــید که چرخ های جلو و یا عقب خودرو با موانع و یا جداول کنار خیابان برخورد نکنند .در صورت شــدید بودن برخورد احتمال
تاب برداشتن رینگ چرخها زیاد است.
 -7در سرازیریها از خاموش کردن خودرو اجتناب نمائید .این کار موجب عمل نکردن بوستر ترمز شده و نیروی ترمز برای توقف خودرو کافی نخواهد بود.
 -8عاملیتهای مجاز ایران خودرو و تعمیرگاههای مجاز مطمئنترین مکان برای ارایه سرویسهای مربوط به تعویض روغن و کنترلهای مربوطه میباشند.
 -9قطعات یدکی مورد نیاز خودرو را از نمایندگیهای مجاز یا فروشــگاههای مجاز ایران خودرو (ایســاکو) تهیه نمائید .کیفیت این قطعات مورد تأیید ایران خودرو
میباشد.
 -10از به حرکت درآوردن خودرو با شتاب اولیه بسیار باال ( )take offکه باعث صدمه زدن به قطعاتی مانند کالچ ،موتور ،گیربکس ،پلوس و ...میگردد ،خودداری
کنید.
 -11تعویض دندهها را در دور موتور مناسب انجام دهید.
 -12از دستکاری ،تغییر و یا حذف قطعات سیستم آالینده خودداری نمایید.
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 -13از روغنهای موتور،گیربکس ،ترمز ...استاندارد و مورد تأیید شرکت ایران خودرو استفاده نمایید.
 -14از اضافه کردن مواد افزودنی غیراستاندارد به سوخت خودرو خودداری شود.
 -15برای روشن کردن خودرو اقدام به هل دادن خودرو ننمائید.
 -16از برداشتن سرباتری به مدت طوالنی خودداری نمایید.
 -17از کنجکاوی نمودن ،جداکردن کانکتورها ،فیوزها و باز و بست قطعات توسط افراد غیرمتخصص ،خودداری نمایید.
در صورت تجهیز خودرو به سیستم  ، CNGموارد زیر نیز اضافه میگردد:
 - 18گاز  CNGبا فشار باال( 200بار) در مخزن خودروی شما نگهداری میشود .لذا دستکاری اتصاالت (شیر سر مخزن ،لولهها و سایر قطعات فشار قوی) بسیار
خطرناک بوده و در صورت هرگونه دستکاری باعث لغو گارانتی کیت گازسوز میشود.
 -19در صورت استشمام هرگونه بوی گاز ،فورا ً شیر دستی سر مخزن گاز را بسته ،خودرو را به فضای باز انتقال دهید و در اولین فرصت به نمایندگی ایران خودرو
مراجعه کنید.
 -20استفاده از قطعات غیراستاندارد یا انجام تعمیرات غیراستاندارد روی کیت گازسوز بسیار خطرناک بوده و باعث لغو گارانتی خودرو می گردد .حتماً برای اینگونه
تعمیرات به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.
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سرویسهای دورهای ۱8 ......................................................................................
جدول سرویسهای دورهای 20..............................................................................
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سرویسهای دورهای

2

انجام سرویس اولیه در شبکه نمایندگیهای مجاز در بازه زمانی حداکثر  ۳ماه پس از تحویل خودرو و حداقل پیمایش
 ۱۰۰۰کیلومتر الزامی میباشد و عدم انجام آن در موعد مقرر منجر به لغو گارانتی خودرو میگردد*.

مهم :گروه صنعتی ایران خودرو این حق را برای خود محفوظ میدارد تا در هر زمان از عمر خودرو ،برنامه سرویس و نگهداری آن را تغییر دهد.
انجام سرویسهای دورهای طبق توصیه شرکت سازنده باعث افزایش قابلیت اطمینان و دوام خودرو و پیشگیری از عیوب ناخواسته میشود.
انجام سرویسهای ادواری در نمایندگیهای مجاز الزامی بوده و عدم انجام آن ،منجر به لغو گارانتی خواهد گردید.
انجام سرویسهای دورهای به هزینة مشتری خواهد بود.
پرداخت هزینة سرویسهای دورهای برای خودروهای دارای کارت طالیی شرکت امداد خودرو در مدت اعتبار آن بر اساس ضوابط آن شرکت خواهد بود .مراتب
در بخش خدمات شرکت امداد خودرو به تفصیل توضیح داده شده است.
مهم  :گروه صنعتی ایران خودرو ،این حق را برای خود محفوظ میدارد تا در هر زمان از عمر خودرو ،برنامه سرویس و نگهداری آن را تغییر دهد.
مهم  :نمایندگی های مجاز بایستی پس از انجام هر یک از سرویسهای فوق اقدام به تکمیل یکی از جداول سوابق انجام سرویسهای دورهای
(جداول موجود در صفحات بعدی) نمایند.

* خودروهایی که طبق قرارداد فروش ،مشمول طرح سرویس اولیة الزامی میباشند.
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برنامه زمانبندی نگهداری

جدول زیر زمانهایی را که شــما میبایســت نگهداری
منظمی بــر روی خودروی خــود انجام دهید نشــان
میدهد ،این جدول زمانهای انجام بازرســی ،تنظیم،
روانکاوی و سایر سرویسها را بر اساس مایل ،کیلومتر و
ماه ارایه مینماید.

احتیاط

هــرگاه که نیاز به تعویض قطعــه بر روی خودرو
باشد ،توصیه میشــود که از قطعات یدکی اصلی
سوزوکی و یا معادل آن استفاده شود.

برنامه نگهداری دورهای

 :Rتعویض و یا تغییر
 :Iبازرســی ،تمیز کردن ،تنظیم ،روانکاوی و یا تعویض
در صورت لزوم
 :Lروانکاوی
 :Tبستن با گشتاور مشخص

تذکر:

اخطار

سوزوکی توصیه مینماید که نگهداری آیتمهایی
که بــا عالمت (*) مشــخص شــدهاند توســط
نمایندگی مجاز سوزوکی و یا تکنسین دورهدیده
صورت پذیرد .اگر شــما واجد شــرایط میباشید
میتوانید نگهداری آیتمهای بــدون عالمت را با
مراجعه به دستورالعملهای این بخش انجام دهید.
اگــر شــما مطمئن نیســتید که توانایــی انجام
موفقیتآمیــز و کامل آیتمهــای بدون عالمت را
دارید ،از نمایندگی مجاز ســوزوکی درخواســت
نمایید که این موارد برای شما انجام دهد.

این جدول همچنین شامل برنامه زمانبندی سرویسها تا
 )miles 54000) 90000 Kmکارکرد میباشند.
باالتر از  )miles 54000) 90000 Kmسرویسهای
مشابه با ترتیب همان فواصل زمانی انجام دهید.
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* فاصله زمانی :این فاصله زمانی میبایست بر اساس قرائت مسافتسنج

2

و یا ماههای کارکرد هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد در نظر گرفته شود.

موتور
 1-1تسمه آلترناتور
* 1-2فیلتر سوپاپ
 1-3روغن موتور و فیلتر روغن
 1-4مایع خنک کننده موتور
* 1-5سیستم دود خروجی(بجز کاتالیست)
* 1-6لوله اگزوز و محل های نصب(منجید اگزوز)
 2-1شمع
 3-1فيلتر هواي موتور
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(SUZUKI LLC: Standard(green

سیستم جرقه
الکترو ایریوم
سوخت

I
I
R
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I
I
هر ( 7500km(4500milesیا  6ماه تعویض شود.

I

I
I

R

I

I
I

I

-

R

-

R

-

R

I

R
I
I
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هر ( 2500km(1500milesبازرسی نمایید.
هر ( 30000km(18000milesیا  24ماه تعویض نمایید.
(در صورت نیاز دفعات بیشتری بازرسی و یا تعویض نمایید).

* 3-2لوله های بنزین(لوله های سوخت و اتصاالت مربوطه)
* 3-3فیلتر بنزین
* 3-4باک بنزین

-

I

-

I

-

-

-

I

-

-

هر  105000kmیا  63000milesتعویض نمایید.

I
I

* اطمینان حاصل نمایید که سطح مایع خنک کننده موتور را بصورت روزانه و مطابق با بخش «راه اندازی خودرو» کنترل می نمایید.
اگر شما مایع خنک کننده موتور را با مایعی بجز  Suzuki llc:super blueجایگزین نمایید ,از برنامه زمانبندی ( Suzuki llc:standard(greenپیروی نمایید.
تعــدادی از آیتم هــای نگهداری نیازمند ســرویس زودتر از
زمان های سرویس نشان داده شده در حلول فوق می باشند.
این ســرویس ها می توانند در زمانی زودتر به منظور آسایش
مشتری انجام پذیرند .سرویس های نگهداری بعدی می بایست
بر اساس دوره زمانبندی مشخص انجام شوند.
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()1تسمه V
( )2تسمه  Vدندانه)(2
دار

)(1

برای موارد  :1-3ســطح روغن موتور می بایست مرتباً کنترل
شود.
به منظور اطالع از جزئیات بیشــتر ،به قسمت «چک لیست
بازرسی روزانه» در بخش راه اندازی مراجعه نمایید.

سرویسها
(Km(*1000
(Miles(*1000
months

فاصله زمانی :این فاصله زمانی میبایســت بر اساس قرائت مسافت سنج و یا ماههای کارکرد
هرکدام که زودتر اتفاق بیافتد ،قضاوت شود.
سیستم کنترل آالیندگی
* 4-1سیستم تهویه بخار روغن محفظه میل لنگ کارتر و اتصاالت مربوطه
* 4-2سیستم کنترل بخارات سوخت
ترمز
* 5-1دیسک ترمز و لنت ترمز(جلو ،عقب)
کاسه ترمز و کفشکها(در صورت تجهیز)
* 5-2شیلنگهای ترمز و لولههای ترمز
 5-3روغن ترمز
 5-4اهرم ترمز دستی و کابل
شاسی و بدنه
 6-1کالچ پدال(پدال و سطح روغن کالچ)
 6-2الستیکها
* 6-3چرخها
* 6-4بلبرینگ چرخ
* 6-5پلوسها ،میل گاردانها
* 6-6سیستم تعلیق
* 6-7پیچ و مهرههای سیستم تعلیق
* 6-8سیستم فرمان
* 6-9واسکارین گیربکس معمولی
* 6-10روغن گیربکس معمولی
* 6-11روغن دیفرانسیل
* 6-12روغن گیربکس اتوماتیک
 6-13همه بستها ،لولهها و قفلها
* 6-14فرمان هیدرولیک
* 6-15اجزاء فیلتر سیستم تهویه

کنترل* تعویض
کنترل* تنظیم(فقط  Km 15000اول)

(*:Rفقط  Km 15000اول)
(*:Rفقط  Km 15000اول)
(*:Rفقط  Km 15000اول)
سطح روغن
گ روغن
*شیلن 
*تعویض روغن
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(اگر جریان هوا از تهویه مطبوع کاهش یابد ،دفعات بیشتری تمیز نمائید)

اخطار:
کمک فنرها با فشار زیاد گاز پرشدهاند .هیچگاه آنها را باز نکنید و در معرض آتش قرار ندهید .از نگهداری آنها در کنار منبع حرارت و یا جایی که دما زیاد است پرهیز نمائید .هنگام معدوم کردن ابتدا باید گاز آنها خارج شود.
از نمایندگی مجاز ایران خودرو برای این منظور کمک بگیرید.
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بازرسی و نگهداری

3

اخطار

شما میبایســت در هنگام کار بر روی خودرو به
منظور جلوگیری از آســیب دیدگــی احتمالی،
بینهایت دقت نماییــد .در اینجا تعدادی از پیش
هشدارهایی که شما میبایست بطور ویژه رعایت
نمایید بیان شده است.
 جهت جلوگیری از عملکرد ناخواســته سیستمکیســه هوا یا قفل کن کمربنــد ایمنی مطمئن
شوید که پیش از شــروع به کار بر روی سیستم
الکترونیکــی خــودرو ،مدار باتری قطــع و کلید
اســتارت را حداقل به مدت  90ثانیه در وضعیت
قفل قرار داده شده است.
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 به منظور شناسایی آسانتر ،دسته سیستمها به رنگ زرد بوده و یا دارای برچسب زرد میباشد و اتصاالت نیززرد رنگ هستند.
 خودرو را در حال کارکردن در گاراژ و یا محیطهای کوچک محصور ،رها ننمایید. هنگامی که موتور کار میکند ،دســتان ،لباس ،ابزار کند ،دستان ،لباس ،ابزار و یا سایر اشیاء را از تسمه دینامدور نگه دارید حتی اگر فن کار نکند ،میتواند بدون اخطار قبلی به کار بیفتد.
 اگر نیاز به ســرویس با موتور در حال کارکرد میباشــد اطمینان حاصل نمایید که ترمزدســتی کامال درگیربوده و گیربکس در وضعیت خالص (برای خودروهای گیربکس معمولی) و یا پارک (برای خودروهای گیربکس
اتوماتیک) قرار دارد.
 در حین روشــنکردن موتور و یا در هنگام کارکردن موتور از لمس نمودن ســیمهای مدار استارت و یا دیگرقسمتهای سیستم استارت اجتناب نمایید .زیرا ممکن است شوک الکتریکی به شما وارد گردد.
 دقت کنید که موتور داغ ،منیفولد دود ،لولهها انباره اگزوز ،رادیاتور و شیلنگهای آب را لمس ننمایید. از مجاورت سیگار روشن ،جرقه ،شعله با سوخت یا باطری جلوگیری نمایید .چون امکان اشتعال وجود دارد. از رفتن به زیر خودرو در هنگامی که خودرو تنها توسط جک نگه داشته است بپرهیزید. دقت نمایید که باعث اتصال کوتاه اتفاقی بین ترمینالهای مثبت و منفی باتری نشوید.روغن کارکرده ،مایع خنک کننده موتور و ســایر مایعات خودرو را دور از دســترس کودکان و حیوانات خانگی
قرار دهید .مایعات کارکرده را به نحو مقتضی معدوم نمایید .هرگز این مایعات را بر روی زمین ،مجرای فاضالب
و غیره نریزید.

بازرسی و نگهداری

تسمه دینام

تســمه وســایل جانبی را فقط به منظور آسیبدیدگی
چکنمایید .شما نیاز به کنترل کشش این تسمه ندارید
زیرا مجهز به تسمه سفتکن اتوماتیک میباشد.
اگر نیاز به تعویض یا تنظیم تسمه داشته باشید ،آنرا به
نمایندگی مجاز سوزوکی بسپارید.

اخطار

هنگامی که موتور در حال کارکرد میباشد ،دستان،
مو ،لباس ،ابزار ،و غیره را از فن و تسمههای محرک
دور نگه دارید.

3
روغن موتور و فیلتر روغن
روغن معین

()1ترجیحاً:
اطمینان حاصل نمایید که روغن موتور مورد استفاده توسط
شما تحت کالس کیفی  SL, SJ , SHیا  SMمیباشد.
مطابق با نمودار باال ،روغن مناسب را انتخاب نمایید.
بهترین انتخاب از نظر مصرف بهینه سوخت و راهاندازی
در شرایط آب و هوایی سرد میباشد.

( SAEOW-20)1بهترین انتخاب از نظر مصرف بهینه
سوخت و راهاندازی در شرایط آب و هوایی سرد میباشد.
25

بازرسی و نگهداری

3
کنترل سطح روغن
گیج روغن موتور

به منظور روانکاری مناسب موتور خودرو ،مهم است که
روغن موتور در سطحی صحیح نگه داشته شود.
سطح روغن موتور را در هنگامی که خودرو بر روی سطح
صاف قرار دارد کنترل نمایید .نمایش سطح روغن ممکن
است در صورتی که خودرو روی شیب قرار داشته باشد،
دقیق نباشد .سطح روغن را میبایست یا قبل از راهاندازی
موتور چک کنید و یا موتور را خاموش و حداقل  5دقیقه
منتظر بمانید و سپس سطح روغن را چک کنید.
اگر ســطح روغن در نزدیکی حد پایین باشد ،به منظور
افزایش ســطح روغن تا حد باالی ،به میزان کافی روغن
اضافه نمایید.

26

احتیاط

عدم کنترل منظم سطح روغن میتواند باعث آسیب
جدی به موتور بخاطر کمبود روغن شود.
رساندن ّ

درب مخزن روغن را بردارید و به آرامی از میان ســوراخ
روغن ،تا رســیدن به حد باالیی روغن روی گیج ،روغن
اضافه نمایید .دقت نمایید که بیش از اندازه روغن اضافه
نکنید .روغن بیش از حــد ،تقریباً به اندازه کمبود روغن
مضر میباشــد .پس از پر کردن روغن ،موتور را روشــن
نموده و اجازه دهید یک دقیقه در دور آرام کار کند .موتور
را خاموش نمایید و  5دقیقه صبر کنید و مجددا ً ســطح
روغن را کنترل نمایید.

بازرسی و نگهداری

اخطار

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن

روغــن موتور را در هنگامی که موتور هنوز گرم اســت
تخلیه نمایید.

موتور بنزینی

 .1درب مخزن روغن را بردارید.
 .2کاور تحتانی موتور را باز کنید.
 .3یک ظرف روغن زیر پیچ تخلیه روغن قرار دهید.
 .4با اســتفاده از آچار ،پیچ تخلیه روغن را باز نموده و
روغن موتور را تخلیه نمایید.
 .5پیچ تخلیه و واشر را مجددا ً نصب نموده و بوسیله آچار
تا گشتاور مشخص سفت نمایید.
 .6کاور تحتانی موتور را مجددا ً نصب نمایید.

روغن جدیــد و کارکرده میتواند پرخطر باشــد.
کودکان و حیوانات اهلی خانگی ممکند اســت با
بلعیــدن روغن جدید یا کارکــرده صدمه ببینند.
روغــن کارکرده و فیلتر روغــن کارکرده را دور از
دسترس کودکان و حیوانات قرار دهید.
تماس مکــرر ،طوالنی با روغن موتــور کارکرده
ممکن است باعث ســرطان پوست گردد .تماس
کوتاه مدت با روغن کارکرده ممکن اســت باعث
التهاب پوست شود.
جهت به حداقل رســاندن تماس شــما با روغن
کارکرده از پیراهن آســتین بلند و دستکشهای
ضد رطوبت (نظیر دستکشهای شستشوی ظرف)
در هنگام تعویض روغن استفاده نمایید .اگر روغن
با دســتان شــما تماس پیدا کند ،دستان خود را
کام ً
ال با آب و صابون بشــوئید .لباسها و دستمال
کهنــه خود را در صورت مرطوب شــدن با روغن
بشــوئید .روغن کارکرده و فیلتــر روغن را به نحو
مقتضی بازیافت و یا معدوم نمایید.

3

اخطار

دمای روغن موتور ممکن اســت برای ســوزاندن
انگشتان شما در هنگام شل نمودن پیچ تخلیه به
اندازه کافی باال باشــد منتظر بمانید تا پیچ تخلیه
به اندازه کافی خنک شــود تا بتوانید آنرا با دست
خالی لمس کنید.
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بازرسی و نگهداری

3
گشتاور سفت کردن پیچ تخلیه

(35N.m(35kg-m,25.3lb-ft

.1با استفاده از آچار فیلتر روغن ،فیلتر را در جهت خالف
عقربههای ساعت بچرخانید و آنرا خارج نمایید.
 .2با استفاده از دستمال کهنه تمیز ،سطح تماس فیلتر
روغن با موتور را تمیز نمایید.
 .3واشر الستیکی فیلتر روغن جدید را اندکی به روغن
موتور آغشته نمایید.
 .4فیلتر جدید را با دست سر جای خود نصب نمایید تا
واشر فیلتر با سطح نشیمن روی موتور تماس پیدا کند.

احتیاط

 .5فیلتر را به تعداد دور موتور مشــخص شــده از نقطه
تماس با سطح نشیمن روی موتور (یا گشتاور مشخص)
با استفاده از یک آچار فیلتر روغن سفت کنید.
 .6کاور تحتانی زیر موتور را مجددا ً نصب نمایید.

 .1فیلتر روغن

 4⁄3 .2دور یا (14NM (1.4kg-m/10.1 lb-ft

گشتاور سفت کردن فیلتر روغن:

تذکر:

هنگامی که خارج نمودن فیلتر روغن مشــکل میباشد
توصیه مینماییــم از نمایندگی مجاز ســوزوکی برای
تعویض فیلتر روغن کمک بگیرید.

به منظور نصب صحیح فیلتر روغن ،مهم است که به دقت وضعیتی را که واشر فیلتر با سطح نشیمن روی موتور
اولین تماس را ایجاد میکند ،شناسایی نمایید.
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سفت کردن (نمای باالی فیلتر)

احتیاط

بــه منظور جلوگیری از نشــتی ،اطمینان حاصل
نمایید کــه فیلتر روغن محکم میباشــد ،اما آنرا
بیش از اندازه محکم نکنید.

بازرسی و نگهداری

پر کردن مجدد روغن و کنترل نشتی

 .1روغن را از طریق سوراخ مخصوص روغن بریزید و درب
مخزن روغن را نصب نمایید جهت تخمین ظرفیت روغن
به آیتم ظرفیتها در بخش مشخصات مراجعه نمایید.
 .2موتور را روشن نموده و در محدوده پیچ تخلیه و فیلتر
روغن بدقت بدنبال نشــتی بگردیــد حداقل به مدت 5
دقیقه با سرعتهای مختلف با خودرو رانندگی نمایید.
 .3موتور را خاموش نموده و  5دقیقه منتظر بمانید سطح
روغن را مجددا کنترل نمــوده و در صورت لزوم روغن
اضافه نمایید مجددا ً نشتی را کنترل نمایید.

احتیاط

 هنگام تعویض فیلتر روغن ،توصیه میشــود کهاز فیلتر یدکی اصلی ســوزوکی اســتفاده نمایید،
اطمینان حاصل نمایید که دارای کیفیتی مشــابه
بوده و از دستورالعملهای سازنده پیروی نمایید.
 نشتی روغن از اطراف فیلتر روغن یا پیچ تخلیهنشــاندهنده نصب ناصحیح یا خرابی واشر فیلتر
روغن میباشد .اگر شــما هرگونه نشتی مشاهده
نمودید و یا مطمئن نیســتید کــه فیلتر به نحو
مقتضی محکم شــده است ،جهت بازرسی خودرو
به نمایندگی مجاز سوزوکی مراجعه نمایید.

3
مایع خنک کننده موتور

به منظور نگهداشــتن موتور در شرایط بهینه کارکرد و
دوام ،از مایع خنک کننده اصلی ســوزوکی و یا معادل
آن استفاده نمایید.
تذکر :اگر شما مایع خنک کننده موتور را با مایع دیگری
بجز( SUZUKI LLC:super(blueجایگزیننمایید،از
برنامهزمانبندی(SUZUKI LLC:standard(Green
پیــروی نماییــد .به منظــور اطالع از جزئیــات برنامه
زمانبندی نگهداری ،به نگهداری دورهای در این بخش
مراجعه نمایید.
این نوع از مایع خنککننده برای سیســتم خنک کاری
خودروی شما بهترین میباشد زیرا:
 به نگه داشتن موتور در دمای مناسب کمک میکند. بهتریــن حفاظت را در مقابل یــخ زدگی و یا جوشآوردن ارائه میدهد.
 -بهترین حفاظت را در مقابل خوردگی انجام میدهد.

انتخاب مایع خنک کننده موتور

عدم اســتفاده از مایع خنککننده مناسب میتواند به
سیستم خنک کاری خودروی شــما آسیب وارد نماید
نمایندگی مجاز سوزوکی به شما کمک مینماید که مایع
خنککننده مناسب را انتخاب نمایید.

احتیاط

(Coolant SUZUKI LLC:super(blue
(Coolant SUZUKI LLC:super(blue

قب ً
ال تا درصد مناسب رقیق شــده است آنرا با آب
مقطر اضافــی رقیق ننمایید .اگر مایع خنککننده
را رقیق نمایید ممکن است منجر به یخ زدن مایع
خنککننده و یا جوش آوردن آن شود.
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بازرسی و نگهداری

کنترل سطح مایع خنککننده

احتیاط

3

بهمنظورجلوگیریازآسیبدیدنسیستمخنککاری:
 همیشــه از اتیلن گکیکول با غلظت باال از نوعســیلیکات که با آب مقطر با غلظت صحیح رقیق
شده است استفاده نمایید.
 اطمینان حاصل نمایید که نسبت  50/50را بینمایع خنککننده به آب مقطر رعایت نمودهاید و
این نسبت تحت هیچ شــرایطی بیش از 70/30
نمیباشــد .غلظتهای باالتر از  70/30برای مایع
خنک کننــده به آب مقطر باعــث جوش آوردن
موتور میشود.
 نه مایع خنک کننده و نه آب معمولی را مستقیماًاستفادهنکنیدبجز()SUZUKILLC:Superblue
 موارد بازدارنده یا افزودنی ،اضافه ننمایید .ممکناست این مواد با سیستم خنککاری خودروی شما
سازگار نباشد.
 انواع مختلــف مایعات خنککننده را با یکدیگرمخلوط نکنید .این امر ممکن است به فرسودگی
قطعات آب بندی ســرعت بخشــیده و یا امکان
جــوش آوردن شــدید خودرو و آســیب دیدگی
گسترده موتور/گیربکس اتوماتیک را فراهم آورد.
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ســطح مایع خنککننده را در مخــزن ذخیره کنترل
نمایید .هنگامی که موتور ســرد اســت ،ســطح مایع
خنککننده میبایست بین عالئم  Fullو  Lowباشد.

افزودن مایع خنک کننده

اگر ســطح مایع خنککننــده پایینتر از عالمت Low

باشد ،مایع خنککننده بیشتری میبایست اضافه گردد.
درب مخزن ذخیره را بردارید و مایع خنککننده اضافه
نمایید تا ســطح منخزن به عالمت  Fullبرســد .هرگز
مخزن ذخیره را بیش از عالمت  Fullپر نکنید.

احتیاط

 مخلوطی که استفاده مینمایید میبایست حاویضدیخ با غلظت  50درصد باشد.
 اگر کمترین دمای هوا در منطقه شما و یا کمترغلیظ تر  60درصد ضدیخ مطابق

باشد از مخلوط
با دستورالعمل استفاده نمایید.
 هنگام بستن درب مخزن ذخیره ،عالمت پیکان رویدرب را با عالمت پیکان روی مخزن میزان نمایید .عدم
انجام این کار منجر به نشتی ضدیخ میگردد.

اخطار

مایــع خنککننده در صورت بلعیده شــدن و یا
تنفس ،مضر یا کشــنده میباشد .محلول ضدیخ
یا مایع خنککننده را ننوشــید .اگر بلعیده شود
شــخص را مجبور به اســتفراغ ننمایید .سریعاً با
مرکز کنترل سموم و یا یک پزشک تماس بگیرید.
از تنفــس بخارات داغ پرهیز نمایید .پس از حمل
دســتان خود را بشــویید .این مایعات میتوانند
برای حیوانات سمی باشند .آنها را دور از دسترس
کودکان یا حیوانات قرار دهید.

بازرسی و نگهداری

3

تعویض مایع خنک کننده موتور

 )1هنگامی که موتور ســرد اســت ،درب رادیاتور را به
آرامی به ســمت چپ بچرخانید تا یک توقف احســاس
شود .هنگام پیچاندن درب رادیاتور آنرا به سمت پایین
فشار ندهید .منتظر بمانید تا فشــار رادیاتور آزاد شود،
سپس درب را به سمت پایین فشار داده و پیچیدن را در
خالف جهت عقربههای ساعت ادامه دهید.
 )2مخزن را باال آورده و آنرا کامال خالی نمایید.
 )3کاور تحتانی موتور را باز کنید.
 )4پیچ تخلیه متصل به مخزن پایینی رادیاتور را شل نموده
و مایع خنککننده را در ظرف مناسب تخلیه نمایید.

 )5مخزن ذخیره را مجددا ً نصب نموده و آنرا پر نمایید.
 )6پیچ تخلیه روی رادیاتور را سفت کنید.
 )7کاور تحتانی موتور را مجددا ً نصب نمایید.
 )8رادیاتور را بــا مایع خنککننده پرنموده و درب آنرا
نصب کنید.
 )9پس از پر کردن اجازه دهید موتور به مدت  2-3دقیقه
کار کند تا هوای سیستم خنککننده تخلیه گردد.
 )10موتور را خاموش کنید.
 )11سطح مایع خنککننده را در رادیاتور مجددا ً کنترل
نمایید .اگر سطح مایع پایین آمده باشد ،مایع بیشتری
اضافه نمایید.

اخطار

هنگامی که دمای آب باال میباشــد ،بازکردن درب
رادیاتــور خطرناک اســت زیرا مایع جوشــان و یا
بخارات ممکن است تحت فشار بیرون بزند .قبل از
باز نمودن درب رادیاتور ،منتظر بمانید تا دمای مایع
خنککننده پایین بیاید.

احتیاط

مایع خنککننده میبایست در هنگامی که خودرو
بر روی سطح صاف قرار دارد تعویضگردد.
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3
هواکش

اگر هواکش با گرد و غبار مســدود شده باشد ،مقاومت
بیشــتری در برابر ورود هوا ایجاد شده که منجر به افت
توان خروجی و افزایش مصرف سوخت میشود.
هواکش را به صورت دورهای و مطابق با رویه زیر کنترل
و تمیز نمایید.
 )1قــاب هواکــش را بردارید .هواکــش را از کاور قالب
هواکش بیرون آورید.
 )2این هواکش از نوع خشک نیاز به تمیز کردن مطابق
با متد زیر دارد.
 )3گرد و غبار هواکش را با اســتفاده از هوای فشــرده
از داخــل المانها پاک نموده و یا آنــرا در صورت لزوم
تعویض نمایید.
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شمعها
نوع A

برای نوع  Aجهت دسترسی به شمعها:
 )1کاور کوئل را بردارید
 )2همزمان با فشار دادن اهرم خالص کننده ،کوپلینگ
( )1را جدا نمایید.
 )3پیچ را باز کنید.
 )4کوئل را بیرون بکشید.

بازرسی و نگهداری

احتیاط

 هنگام جدا نمودن کابلهای شــمع ،گردگیر رابکشــید و نه خود کابل را ،کشــیدن کابل باعث
خرابی آن میگردد.
 هنگام سرویس شمعهای موتور ایریدیوم/پالتنیوم(شــمعهای با الکترود مرکزی باریک) ،به الکترود
مرکزی دست نزنید زیرا به آسانی خراب میشود.
نوع B

برای نوع  Bجهت دسترسی به شمعها:
 )1کوپلینــگ ( )2را همزمــان بــا فشــار دادن اهرم
خالصکننده جدا نمایید.
 )2پیچها را باز کنید.
 )3گردگیر شمع را بیرون بکشید.

تذکر:

هنگام نصــب ،اطمینان حاصل نمایید که سیســتمها،
کوپلینگها ،الستیکهای آببندی کاور فوقانی و واشرها
به درستی به جای خود بازگردانیده شدهاند.

احتیاط

 (برای نوع  )Bهنگام جدا نمودن کابلهای شمع،گردگیر را بکشید و نه خود کابل را ،کشیدن کابل
باعث خرابی آن میگردد.
 هنگام سرویس شمعهای موتور ایریدیوم/پالتنیوم(شــمعهای با الکترود مرکزی باریک) ،به الکترود
مرکزی دست نزنید زیرا به آسانی خراب میشود.
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3
فاصله  Aشمع

SILFR6A11
(1.0-1.1mm(0.039-0.043in.

احتیاط

هنگام تعویض شمعها ،شما میبایست از شمع با براند
تجاری و نوع مشخص شده برای خودروی خود استفاده
نمایید .برای شمعهای معین ،به بخش مشخصات در
انتهای این کتابچه مراجعه نمایید .اگر شما عالقمند
به اســتفاده از شمع با براند تجاری متفاوتی از آنچه
که برای خودروی شما تعیین شده است میباشید ،با
نمایندگی مجاز سوزوکی تماس بگیرید.
34

احتیاط

 هنگام نصب شمعهای موتور ،به منظور جلوگیریاز خرابــی رزوههــا ،ابتدا آنها را با انگشــتان خود
بپیچانید .سپس با آچار ترک (25Nm(2.5 Kg-
 m/18.1 lb-ftسفت نمایید.
هنگام بیرون آمدن شمعها ،اجازه ندهید که اجسام
آلوده از سوراخ به داخل موتور بروند.
 -هرگز شمعهای با سایز رزوه نادرست را بکار نبرید.

واسکازین
واسکازین گیربکس معمولی/روغن
گیربکس کمکی/روغن دیفرانسیل

هنگام اضافه نمودن واسکازین ،از واسکازین با ویسکوزیته
مناســب و درجهبندی مشــخص شــده در نمودار زیر
استفاده نمایید.

ما قوی ًا به شما توصیه مینماییم:

کهازAPIGL-4SAE75W-90گیربکسمعمولیAPIGL5،
 hypoid gear oil SAE 80W-90برایروغندیفرانسیل،

دیفرانسیلعقبوروغنگیربکسکمکیاستفادهنمایید.

بازرسی و نگهداری

3

واسکازین گیربکس معمولی()APIGL0-4

گیربکس معمولی /گیربکس کمکی

( )1پیچ پر کن روغن و سطح روغن
( )2پیچ تخلیه روغن

دیفرانسیلجلو/عقب

( )1پیچ پرکن روغن و سطح روغن
( )2پیچ تخلیه روغن

روغن دیفرانسیل جلو ،روغن دیفرانسیل عقب
و روغن گیربکس کمکی
()APIGL-5 hypoid
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گیربگس معمولی

3

گیربکس کمکی

دیفرانسیل جلو

دیفرانسیل عقب

پیچ پر کن روغن

پیچ تخلیه روغن

23Nm 2.3kg-m

23Nm 2.3kg-m

)(17.0 lb-ft

)(17.0 lb-ft

23Nm 2.3kg-m

23Nm 2.3kg-m

)(17.0 lb-ft

)(17.0 lb-ft

23Nm 2.3kg-m

23Nm 2.3kg-m

)(17.0 lb-ft

)(17.0 lb-ft

23Nm 2.3kg-m

23Nm 2.3kg-m

)(17.0 lb-ft

)(17.0 lb-ft

کنترل سطح واسکازین گیربکس

به منظور کنترل سطح واسکازین گیربکس ،از رویه زیر
استفاده نمایید.
 )1خودرو را بر روی یک سطح صاف پارک نموده و ترمز
دستی را بکشید .سپس موتور را خاموش نمایید.
 )2پیچ پر کن روغن را باز کنید.
 )3داخل ســوراخ را با انگشــت خود کنترل نمایید .اگر
واسکازین تا انتهای ســوراخ (برای گیربکس کمکی :در
حدود  10MMاز انتها باال بیاید ،ســطح روغن صحیح
میباشد .در این صورت پیچ پر کن را مجددا ً نصب نمایید.
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احتیاط

هنگام ســفتکردن پیچ ،از ترکیبــات آببندی
 SUZUKI BOND NO 1217Gیا مشابه آن بر
روی رزوهها استفاده نمایید تا از نشتی واسکازین
جلوگیری بعمل آید.

اخطار

پس از رانندگی با خودرو ،دمای واســکازین برای
سوزاندن شــما به اندازه کافی باال میباشد .پیش
از بازرسی واسکازین ،منتظر بمانید تا پیچ پر کن
برای لمس به اندازه کافی خنک شود.
 )4اگر ســطح روغن کم باشد ،واســکازین را از طریق
ســوراخ پیچپرکن ( )1اضافه نمایید تا ســطح روغن به
انتهای سوراخ برسد .سپس پیچپرکن را نصب نمایید.

تعویض واسکازین

به منظور تعویض روغن در گیربکس معمولی ،گیربکس
کمکی یا دیفرانسیل(ها) از رویه زیر پیروی نمایید:
 )1پیچ پر کن ( )1را باز نمایید.
 )2پیچ تخلیه ( )2را باز نموده و روغن را تخلیه نمایید و
سپس مجددا ً آنرا نصب کنید.

 )3روغن جدید با نوع معین را از طریق ســوراخ پرکن
وارد نمایید تا سطح روغن به انتهای سوراخپرکن برسد.
 )4پیچپرکن را مجددا ً نصب نمایید.

پدال کالچ

پدال کالچ را از نظر عملکرد نرم و روان و ســطح روغن
کالچ را هر چند وقت یکبار کنترل نمایید .اگر هنگامی
که پدال کالچ را تا انتها فشار میدهید سختی احساس
کردیــد ،کالچ را جهت بازرســی نــزد نمایندگی مجاز
ســوزوکی ببرید .اگر سطح روغن کالچ در نزدیکی خط
 MINمیباشد ،آنرا تا خط  MAXبا روغن SAEJ 1703
و یا روغن ترمز  DOT3پرکنید.

بازرسی و نگهداری
روغن گیربکس اتوماتیک ()AT

روغن

از روغن گیربکس اتوماتیک  SUZUKI ATF 3317و یا
 MOBIL ATF3309استفاده نمایید.

کنترل سطح روغن

شما میبایست ســطح روغن گیربکس اتوماتیک را در
دمای عادی کاری کنترل نمایید.

جهت کنترل سطح روغن

 )1جهت گرمکردن روغن گیربکس اتوماتیک ،با خودرو
رانندگــی نموده و یا موتور را در دور آرام بکار اندازید تا
گیج درجه آب ،دمای عادی کارکرد را نشان بدهد.
 )2سپس به مدت  10دقیقه بیشتر رانندگی کنید.

تذکر:

اگر با خودرو برای مدت طوالنی با ســرعت باال رانندگی
نمودهاید یا اگر در دمای باال در ترافیک شهری رانندگی
نموده و یا یک یدک کش را کشــیدهاید ،سطح روغن را
چک نکنید ،منتظر بمانید تا روغن خنک شود (در حدود
 30دقیقه) در غیر اینصورت ســطح صحیحی از روغن
نمایش داده نخواهد شد.

احتیاط

رانندگی با روغن بیش از اندازه زیاد و یا خیلی کم
به گیربکس آسیب وارد مینماید.

 )3خودروی خود را بر روی سطح صاف پارک نمایید.
 )4ترمز دســتی را بکشید و سپس موتور را در وضعیت
( Pپارک) روشــن نمایید اجازه دهید موتور به مدت دو
دقیقه در دور آرام کارکند و در حین کنترل سطح روغن،
اجازه دهید موتور روشن بماند.
 )5درحالیکه پای خود را بر روی پدال ترمز میگذارید؛
دســته دنده را به هر وضعیتی از دنده حرکت داده و در
حدود ســه ثانیه در آن وضعیت نگاهدارید .سپس آنرا به
وضعیت ( Pپارک) بازگردانید.

اخطار

اطمینان حاصل نمایید که در حین حرکت دســته
دنده پدال ترمز را فشــار دادهاید ،در غیر اینصورت
خودرو ممکن است ناگهان حرکت نماید.

3
 )6به منظور شناسایی آسان گیج روغن ،دستگیره آن به
رنگ قرمز میباشــد .گیج روغن را بیرون بکشید و روغن
آنرا پاککنید .گیج را تا انتها مجددا داخل نموده تا درپوش
سر جای خود بنشیند .سپس گیج را بیرون بکشید.
 )7هر دو سمت گیج را کنترل نمایید و پایینترین سطح
را قرائت نمایید .ســطح روغن میبایست بین دو عالمت
در محدوده  HOTگیج قرار داشتهباشد.

احتیاط

اطمینــان حاصل نماییــد که از روغــن گیربکس
اتوماتیک تعیین شــده برای این خودرو اســتفاده
میکنید .استفاده از روغن گیربکس اتوماتیک بجز
 SUZUKI ATF3317و یا MOBILATF 3309
ممکن اســت به گیربکس اتوماتیک خودروی شما
آسیب بزند.
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اخطار

3
 .1حد باالی گرما
 .2حد پایین گرما
 .3پایینترین نقطه = سطح روغن
 )8روغن معین را از طریق لوله گیج فقط به میزان کافی
اضافه نمایید تا روغن گیربکس به سطح مناسب برسد.

تعویض روغن

از آنجاییکــه رویه بخصــوص ،مواد و ابــزار مخصوص
ویژهای برای تعویض روغن گیربکس اتوماتیک مورد نیاز
است ،توصیه میگردد که این کار را به نمایندگی مجاز
سوزوکی بسپارید.

ترمزها
روغن ترمز
احتیاط

پس از کنترل کردن روغن ،اطمینان حاصل نمایید
که گیج را محکم جا زدهاید.
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ســطح روغن ترمز را با نگاه کردن به مخزن روغن درون
محفظه موتور کنترل نمایید که سطح روغن بین خطوط
 MAXو  MINقرار داشته باشد .مخزن را تا خط  MAXبا
روغن ترمز  DOT 3یا  SAEJ 1703پر کنید.

عدم رعایــت راهنماییهای زیر میتواند منجر به
آســیبهای شــخصی و یا خرابی جدی سیستم
ترمز گردد.
 اگر سطح روغن ترمز به زیر سطح معین شده افتنماید ،چراغ اخطار ترمز بر روی صفحه نمایشــگر
داشــبورد روشــن میگردد( .موتور میبایست در
هنگام درگیری کامل ترمزدستی کار کند) با روشن
شدن چراغ ،به سرعت از نمایندگی مجاز سوزوکی
برای بازرسی سیستم ترمز کمک بگیرید.
 کاهش ســریع روغن ترمز ،نشــاندهنده وجودنشــتی در سیســتم ترمز میباشــد و میبایست
بهسرعت توســط نمایندگی مجاز سوزوکی مورد
بازرسی قرار بگیرد.
 روغن ترمز میتواند به چشــمان شما و سطوحرنگ شــده آســیب بزند .هنگام پر کردن مخزن
روغن ترمز احتیاط نمایید.
از هیچ روغن ترمز دیگری بجز  DOT 3یا SAEJ
 1703اســتفاده نکنید .از روغــن ترمزی که در
ظروف قدیمی یا سر باز قرار دارند استفاده نکنید.
این یک اصل اســت که ذرات خارجی و یا ســایر
مایعات دور از مخزن ترمز نگه داشته شوند.

بازرسی و نگهداری
اخطار
روغــن ترمز در صورت بلعیده شــدن مضر یا کشــنده
میباشــد و در صورت تماس با پوست یا چشمان مضر
میباشــد .اگر روغن ترمز بلعیده شود ،شخص را مجبور
به اســتفرغ ننمایید .ســریعاً با مرکز کنترل سموم و یا
پزشــک تماس بگیرید .اگر روغن ترمز وارد چشم شود،
چشم را با آب بشــویید و توصیههای پزشکی را رعایت
نمایید .پس از حمل دستان خود را بشویید .این محلول
میتواند برای حیوانات سمی باشد آن را دور از دسترس
کودکان و حیوانات قرار دهید.

تذکر :برای ترمزهای دیسکی ،با سائیده شدن لنتها،
انتظار کاهش تدریجی سطح روغن وجود دارد.

پدال ترمز

توقف پدال ترمز را در ارتفاع مشــخص و بدون احساس
چوب شــدن پدال در هنگامی که آن را فشار میدهید،
کنترل نمایید .اگر چنین نیست ،خودرو را جهت بازرسی
سیســتم ترمز نزد نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید .اگر
شــما به نظر ارتفاع پدال ترمز شک دارید ،آن را مطابق
زیر کنترل نمایید.
حداقل فاصله پدال و دیواره :a
(3.1 in) 80 mm

ضمن اینکه موتور روشــن است ،فاصله بین پدال ترمز و
دیواره ســینی داشبورد را در هنگامی که پدال با نیروی

3

تقریبی ( )KG 66ibs 300N 30فشار داده شده است،
اندازه بگیرید .حداقل فاصله مورد نیاز نشــان داده شده
اســت ،از آنجاییکه سیســتم ترمز خودروی شما ،خود
تنظیم شونده میباشد ،نیازی به تنظیم پدال ترمز نیست.
اگر فاصله پدال اندازهگیری شده با سینی داشبورد ،کمتر
از حداقــل فاصله مورد نیاز میباشــد ،خودرو را جهت
بازرسی نزد نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.
تذکر :هنگام اندازهگیری فاصله بین پدال ترمز و سینی
داشــبورد ،اطمینان حاصل نمایید که این اندازه شامل
موکت کف یا الستیک روی سینی داشبورد نمیباشد.

اخطار

اگر شــما هریک از مشــکالت زیر را در مواجهه
با سیســتم ترمز خودروی خــود تجربه نمودید،
خودرو را جهت بازرسی سریعاً نزد نمایندگی مجاز
سوزوکی ببرید.
 کارایی ضعیف ترمزی ترمزگیری ناجــور (ترمزها بر روی همه چرخهایکسان عمل نمیکنند)
 بازی بیش از اندازه پدال کشیدن ترمز صدای بیش از اندازه -ارتعاش پدال (ارتعاش پدال در هنگام فشار دادن)
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3
ترمزدستی
مشخصات دندانه ضامن :b

فرمان
بازی (خالص) غربیلک فرمان :C

نیروی کشش اهرم (:)1

میزان خالصی غربیلک فرمان را با چرخش تدریجی آن
از چپ به راســت و اندازهگیری حرکت آن قبل از اینکه
احساس مقاومت اندکی نمایید ،کنترل کنید .این خالص
میبایست در محدوده مقادیر مشخص شده باشد.
کنترل نمایید که غربیلک فرمان را به آسانی و به نرمی
بدون تلق تلق تا انتهای مســیر به سمت چپ و راست
در حالیکه در فضای بــاز و به آرامی رانندگی میکنید،
بچرخانید .اگــر مقدار خالص فرمان خــارج از مقادیر
مشخص شــده بود و یا به شکل دیگری برخوردید ،آنرا
جهت بازرسی نزد نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

7th-5th

)200N (20Kg 44lbs

تنظیم صحیح ترمزدستی را با شمارش تعداد کلیکهای
ایجاد شده توسط دندانههای ضامن درحالیکه شما اهرم
ترمزدستی را به آرامی تا نقطه کامل درگیری میکشید،
کنترل نمایید.
اهرم ترمزدســتی میبایســت بیــن دندانههای ضامن
مشخص توقف نموده و چرخهای عقب میبایست محکم
قفل شوند .اگر ترمزدستی به نحو مطلوب تنظیم نشده و
یا اینکه ترمز را پس از آزاد شدن کامل اهرم ترمزدستی
آزاد نشده باشد جهت بازرسی ترمزدستی و/یا تنظیم آن
به نمایندگی مجاز سوزوکی مراجعه نمایید.
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)0-30mm (0.0-1.2in

فرمان هیدرولیک (در صورت تجهیز)

( )1حد باال
( )2حد پایین
جعبه فرمان ،پمپ هیدرولیک و شیلنگهای اتصاالت را
از نشتی یا خرابی کنترل نمایید.

روغن هیدرولیک فرمان

روغن هیدرولیک فرمان را با نگاه کردن به مخزن ذخیره
در محفظه موتور در هنگامی که روغن ســرد است (در
حدود دمای اتاق) کنترل نمایید.
کنترل نمایید که سطح مایع بین خطوط ( )1و ( )2باشد.
اگر سطح مایع در نزدیکی خط ( )2باشد آنرا تا خط ()1
با روغن گیربکس اتوماتیک معادل یا  DEXRON-IIیا
 DEXRON-IIEیا  DEXRON-IIIپر کنید .مخزن را
بیش از حد پر نکنید.

بازرسی و نگهداری

الستیکها

مشخصات فشار باد الســتیکهای جلو و عقب بر روی
برچسب اطالعات الســتیک فهرست شده است .هر دو
الستیک جلو و عقب میبایست دارای فشار باد مشخص
باشند.
توجه داشــته باشید که مقادیر برای الستیک زاپاس (در
صورت تجهیز) بکار نمیرود.

بازرسیالستیک

الســتیکهای خودروی خود را حداقل یــک بار در ماه
پیروی از دستورات کنترلی زیر بازرسی نمایید.
 )1فشار باد تایر را بوسیله یک درجه باد اندازهگیری نمایید
در صورت لزوم فشار را تنظیم نمایید .همچنین به خاطر
داشته باشید که الستیک زاپاس را کنترل نمایید.
.1شاخص سائیدگی الستیک

.2عالمت محل شاخص
 )2کنترل نمایید که عمق شــیار عاج الستیک بیشتر از
)1,6mm )in 0,06باشد .جهت کمک به کنترل این آیتم،
الســتیکها به شاخص بر روی سطح آج الستیک آشکار
گردد ،عمق باقیمانده آج در حدود ) 1,6mm )in 0,06یا
کمتر بوده و تایر میبایست تعویض گردد.
 )3ســایش غیر عادی ،ترک و صدمه دیدگی الستیک را
کنترل نمایید .تایر دارای ترک یا هر صدمه دیدگی دیگر،
میبایست تعویض گردد .اگر اثری از سائیدگی غیرعادی در
تایر مشاهده گردد ،آنها را جهت بازرسی نزد نمایندگی مجاز
سوزوکی بدهید.
 )۴شل بودن مهرههای چرخ را کنترل نمایید.

3
 )5کنترل نمایید که میخ ،سنگریزه یا سایر اشیاء چسبیده
در داخل الستیک نباشد.

اخطار

 فشــار باد الستیک در هنگامی که تایرها سرد میباشــند ،میبایست کنترل گردند و در غیر اینصورت قرائتصحیحی به دست نخواهد آمد.
 فشار باد شدن را گاهگاهی در هنگام باد شدن تدریجی الستیک تا رسیدن به فشار معین کنترل نمایید. هرگز الستیکها را کمتر یا بیشتر از حد معین باد نکنید .کم باد شدن الستیکها میتوانند باعث خصوصیاترفتاری غیرعادی شــده و یا میتوانند باعث لغزش طوقه با دیواره الســتیک گردد که این امر منجر به تصادف
یا خرابی الســتیک یا طوقه میگردد .باد شــدن بیش از حد الستیک میتواند باعث ترکیدن الستیک شده که
منجر به آسیب دیدگی شخصی میگردد .باد بیش از حد الستیک همچنین میتواند باعث خصوصیات رفتاری
غیرعادی شده که این امر میتواند موجب تصادف گردد.
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اخطار

3

برخورد با لبــه پیادهروها و رانندگی بر روی تخته
سنگ میتواند باعث آســیب دیدگی الستیکها
شــده و بر تنظیم چرخها تأثیــر گذارد .اطمینان
حاصل نمایید که چرخها به صورت دورهای توسط
نمایندگی مجاز سوزوکی کنترل میگردد.

اخطار

 الستیکهای خودروی ســوزوکی شما از نوع وسایز مشابه هستند .مهم است که از فرمان پذیری
خودرو خود مطمئن باشید .هرگز الستیک با سایز
و نوع متفاوت را به صورت مختلط برای چهارچرخ
مورد استفاده قرار ندهید .سایز و نوع الستیکهای
به کار رفته میبایست همان باشد که سوزوکی به
عنوان استاندارد و یا تجهیزات اختیاری مورد تائید
قرار داده است.
 تعویض رینگ و الســتیک خــودرو با رینگ والســتیکهای موجود در بازار به میــزان زیادی
فرمان پذیری و مشــخصههای رفتاری خودروی
شما را تغییر میدهد.
 بنابراین فقــط از رینگ و الســتیک و تجهیزاتاختیاری استاندارد مورد تائید سوزوکی استفاده نمایید.
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احتیاط

تعویض الستیکهای اصلی با الستیکهای با سایز
متفاوت ممکن است منجر به بروز خطا در قرائت
سرعت سنج یا کیلومترشمار گردد .قبل از خرید
و تعویض الستیکهایی که دارای سایز متفاوت از
سایر الســتیکهای اصلی میباشند ،با نمایندگی
مجاز سوزوکی مشورت نمایید.

چرخش الستیکها

چنانچه خودرو شما مجهز به الستیکهای 225/70R16

باشــد دارای الستیک یدکی بوده که ســایز آن مشابه
الستیکهای روی خودرو میباشــد و میتواند همانند
مثال زیر بعنوان الستیک پنجم جابهجا شود.

اخطار

هرگــز در هنگامــی که نوع و ســایز الســتیک
زاپاس مشــابه سایر رینگ و الستیکها نمیباشد
جابهجایی پنج الستیک را انجام ندهید.

جابهجایی پنج الستیک

 :Lفرمان سمت چپ
 :Rفرمان سمت راست
خودروی مجهز به الستیکهای  225/65R17دارای
رینگ و الستیک با سایزی متفاوت از رینگ و الستیک
روی خودرو بــوده و میبایســت از روش جابهجایی 4
الستیکی مطابق نمونه زیر استفاده نمود.

بازرسی و نگهداری

اخطار

جابهجایی  4الستیک

به منظور جلوگیری از سایش ناجور الستیک و افزایش عمر
آن ،الستیکها را همانطورکه نشان داده شده بچرخانید.
الستیکها میبایست هر )6000miles)10000km
جابه جا شوند .پس از جابه جایی ،فشار باد الستیکهای
جلو و عقب را مطابق با مشخصات فهرست شده بر روی
برچسب اطالعات خود تنظیم نمایید.

خودروی مجهز به الستیکهای  225/65R17دارای رینگ و الستیک با سایز متفاوت از رینگ و الستیکهای روی
خودرو می باشــد .رینگ و الستیک زاپاس روی این خودروها فقط به منظور استفاده اضطراری و موقت میباشد.
الســتیکی که دارای رنگ زرد می باشــد به شما یادآوری مینماید که رینگ و الستیک فقط برای استفاده موقت
میباشد .استفاده مداوم از رینگ و الستیک زاپاس می تواند منجر به خرابی الستیک و از دست رفتن کنترل خودرو
گردد .همیشه در هنگام استفاده از این رینگ و الستیک زاپاس ،پیش هشدارهای زیر را رعایت نمایید.
 آگاه باشید که خودرو شما با این الستیک زاپاس رفتار متفاوتی خواهد داشت. از سرعت ( 80km/h (50mphتجاوز ننمایید. در اسرع وقت رینگ و الستیک زاپاس را با رینگ و الستیک استاندارد تعویض نمایید. خودرو را در هنگام استفاده از الستیک زاپاس در وضعیت  4H LOCKیا  4L LOCKبه کار نیندازید. از زنجیر چرخ بر روی الســتیک زاپاس اســتفاده نکنید .اگر شما مجبور به استفاده از زنجیر چرخ میباشید،چرخها را به نحوی تعویض نمایید که رینگ و الستیکهای استاندارد بر روی اکسل عقب نصب شوند.
 به محض ظاهر شدن شاخص سائیدگی بر روی الستیک زاپاس ،آنرا با الستیک نو تعویض نمایید. -هنگام تعویض الستیک زاپاس ،آنرا با الستیکی از همان سایز و آج تعویض نمایید.
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3

بازرسی و نگهداری

اخطار

3

 باطریهــا گاز هیــدروژن قابل اشــتعال تولیدمینمایند .شعله و جرقه را دور از باطری نگهدارید
در غیر اینصورت ممکن اســت انفجار رخ دهد .در
هنگام کار در مجاورت باطری هرگز سیگار نکشید.
 هنــگام کنترل و ســرویس باطری ،کابل منفیباطری را قطع نمایید .دقت نمایید که به اشــیاء
فلزی اجــازه تماس همزمان با باطــری و بدنه را
ندهید زیرا باعث اتصال کوتاه میگردد.
 به منظور پرهیز از آســیب رساندن به خودرو ویا باطری ،از دستورالعملهای باطری به باطری در
بخش ســرویس اضطراری در این کتابچه راهنما
در صورتی که نیاز به انجام باطری به باطری برای
روشن کردن خودروی خود دارید استفاده نمایید.
بــرای باتریهای بدون نیــاز به نگــهداری (نوع بدون
درپوش) شما نیازی به اضافه نمودن آب باطری ندارید.
برای باطریهای نوع ســنتی کــه دارای درپوش جهت
افزودن آب باطری می باشــد سطح محلول میبایست
همیشه بین خطوط  UPPERو  LOWERنگاه داشته
شود .اگر سطح محلول به کمتر از خط  LOWERبرسد،
تا خط  UPPERآب مقطر اضافه نمایید .شما میبایست
به طور دورهای ،باطــری ،ترمینالهای باطری و براکت
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نگهدارنــده باطری را برای زنگ زدگــی کنترل نمایید.
زنگ  زدگــی را با اســتفاده از برس ســیمی و مخلوط
آمونیــاک و آب و یا مخلوط جوش شــیرین و آب تمیز
نمایید .پس از پاککردن زنگ ،آنرا با آب تمیز بشویید.
اگر با خودرو برای یک ماه یا بیشتر رانندگی نمیکنید،
کابل باطری را از ترمینال منفی باطری جدا نموده تا از
تخلیه آن جلوگیری شود.
جهت بیرون آوردن باطری:
 )1کابل منفی ( )1را جدا نمایید.
 )2کابل مثبت ( )2را جدا نمایید.
 )3مهــره نگهدارنــده ( )3و ســپس نگهدارنده ( )4را
بیرون آورید.
 )4باطری را خارج کنید.
جهت نصب باطری:
 )1باطری را با روش برعکس آنچه که برای خارج نمودن

باطری بیان شده ،نصب نمایید.
 )2مهرههــای نگهدارنده و کابلهــای باطری را به طور
محکم سفت کنید.
تذکر :هنگامی که باطری جدا میشود ،تعدادی از توابع
خودرو به مقــدار اولیه بازخواهد گشــت و یا غیرفعال
خواهد شد.
این توابع پس از اتصال مجدد باطری نیاز به RESET
شدن خواهد داشت.

بازرسی و نگهداری

اخطار

باطری حاوی مواد ســمی شامل اسید سولفوریک
و ســرب میباشد .این مواد به صورت بالقوه دارای
اثرات منفی برای محیط زیســت و سالمت انسان
میباشــند .باطری کارکرده میبایست بر اساس
قوانین محلی معدوم یا بازیافت شــوند و نباید در
سطل آشغال خانگی دور انداخته شوند .اطمینان
حاصل نمایید که قســمت فوقانــی باطری را در
هنــگام خارج نمودن آن از خــودرو کج نکنید در
غیر اینصورت اسیدسولفوریک خارج شده و ممکن
است به شما آسیب برساند.

3

برچسب باطری

 )1عالمت سطل آشغال ضربدر خورده
 )2عالمت شیمیایی سرب pb
عالمت سطل آشــغال چرخدار ضربدر خورده ( )5نشان
میدهد که باطری فرســوده میبایست در محلی جدا از
سطل آشغالهای خانگی قرار داده شود .عالمت شیمیایی
 pbنشان میدهد که باطری بیش از  0.004%سرب دارد.
با اطمینان از اینکه باطری فرســوده به نحو شایستهای
معدوم یا بازیافت شده است ،شــما از پیامدهای بالقوه
منفی برای ســامت انسان و محیط زیست که درنتیجه
برخورد نامناســب بــا باطــری میباشــد ،جلوگیری
خواهیدنمود .بازیافت مواد باطری به حفظ منابع طبیعی
کمک مینماید .به منظور اطالع از جزئیات بیشــتر در
خصوص معــدوم نمودن یا بازیافت باطری فرســوده با
نمایندگی مجاز سوزوکی تماس بگیرید.
45

فیوزها

خودرو شما دارای سه نوع فیوز به شرح زیرمیباشد.

3

فیوز اصلی

فیوز اولیه
المپ A06

چراغ جلــو ،تجهیزات جانبــی ،چراغ
سقفی ،ســان روف ،چراغ فالشر ،قفل
درب ،مه شکن عقب ،چراغ استپ ترمز،
چراغ عقب

50AIGN2

برفپاککن شیشهشوی ،شیشه باالبر
برقی ،گرمکن صندلی

فیوز اصلی جریان برق را مستقیماً از باطری میگیرد.

فیوزهای اولیه

این فیوزها بین فیوزهای اصلی و فیوزهای فرعی قرار داشته
و برای بار الکتریکی گروهی مورد استفاده قرار میگیرد.

فیوزهای فرعی

این فیوزها جهت جریان برق برای هر دستگاه خاص به
صورت مستقل بکار میرود .فیوزهای اصلی و فیوزهای
اولیه در محفظه موتور قرار دارند .اگر فیوز اصلی بسوزد
هیچ قطعه الکتریکــی کار نمیکند .اگر یک فیوز اولیه
بسوزد ،هیچ قطعه الکتریکی مرتبط با گروه بار الکتریکی
کار نخواهد کرد .هنگام تعویض فیوز اصلی با فیوز اولیه،
آنرا با فیوز یدکی اصلی سوزوکی تعویض نمایید.
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فیوز مستقل (تکی)

40A 4WD

فعال کننده 4WD

30A RDTR1

فن رادیاتور

30A RDTR2

فن رادیاتور

فیوزاصلی/فیوز اولیه
1-

15A

CPRSR

فیوز کمپرسور کولر

2-

20A

O2HTR

فیوز گرمکن سنسور اکسیژن

بازرسی و نگهداری
فیوز موتور پله ای دریچه گاز

()A

10A

فیوز چراغ سقفی

فیوز گیربکس اتوماتیک

()B

10A

فیوز چراغ استپ ترمز

فیوز گرمکن عقب

()C

7.5A

فیوز مه شکن عقب

فیوز بوق

()D

15A

فیوز سوکت کمکی

()E

10A

فیوزسیستم کروز کنترل

15A

فیوز سوکت کمکی
فیوز برفپاک کن

-3

15A

THR MOT

-4

20A

AT

-5

25A

PR DEF

-6

15A

HORN

-7

20A

FR FOG

فیوزمه شکن جلو

-8

20A

MRR HTR

فیوز گرمکن آینه

()F

-9

40A

FR BLW

فیوز موتور فن جلو

()G

20A

()H

15A

فیوزاصلی

()I

10A

فیوز چراغ عقب

فیوز پاک کننده چراغ جلو

()J

10A

فیوز کنترل  ABSیا ESP

()K

10A

فیوز ایربک

15A

فیوز رادیو
فیوز چراغ فالشر

-10

30A

ABS2

فیوز فعال کننده ABS

-11

50A

ABS1

فیوز فعال کننده ABS

-12

20A

F1

-13

30A

H/LCLNR

-14

10A

H/ILL

فیوز چراغ جلو چپ

-15

10A

H/LR

فیوز چراغ جلو راست

()L

-16

10A

H/L

فیوز چراغ جلو

()M

15A

-17

40A

ST

فیوز استارتر

()N

7.5A

فیوز سیگنال استارتر

-18

40A

IGN

فیوز سیستم جرقه

()O

10A

فیوز کامپیوتر موتور

-19

15A

H/LLOL

فیوزنورپائین چراغ جلو چپ

()P

25A

فیوز موتور سان روف

-20

15A

H/LLOR

فیوزنورپائین چراغ جلو راست

()Q

25A

فیوزBuck up

-21

80A

()R

10A

فیوز چراغ عقب

()S

20A

فیوز فعال کننده قفل درب

همه بارهای الکتریکی

فیــوز کنتــرل از راه دور آینه

()T

15A

ACC

()U

10A

METER

فیوز نشانگرها

()V

15A

IGCOIL

فیوز کوئل

()W

-

-

()X

30A

PW

برقی و رادیو

3

خالی
فیوز شیشه باالبر برق

فیوز سیگنال جرقه و گرمکن
صندلی
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بازرسی و نگهداری

3
جعبه فیوز مستقل در زیر داشبورد سمت راننده قراردارد.
آمپراژ فیوز روی آن نوشته شده است.

تذکر:

اطمینان حاصل نمایید که جعبه فیوز همیشــه دارای
فیوز یدکی میباشد.
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اخطار

بازرسی و
نگهداریخودرو را
اولیه بسوزند،
اگر فیوز اصلی یا فیوزهای
جهت بازرسی نزد نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.
هنگام تعویض ،همیشــه از فیوزهای یدکی اصلی
سوزوکی اســتفاده نمایید .هرگز از جایگزینهایی
نظیر ســیم حتی بعنوان تعمیر موقت اســتفاده
نکنید .در غیر این صورت میتواند منجر به خرابی
الکتریکی شدید و آتش سوزی گردد.

اخطار

اطمینان حاصل نمایید که همیشه فیوز سوخته را
با فیوز با آمپر مشــابه تعویض مینمایید .هرگز از
جایگزینهایی نظیر ورقه آلومینیوم یا سیم جهت
تعویض استفاده نکنید .اگر فیوز را تعویض نمودید
و فیوز جدید ظرف مدت کوتاهی بســوزد ،خودرو
ممکن است ایراد الکتریکی جدی داشته باشد .در
این صورت خودرو را ســریعا نزد نمایندگی مجاز
سوزوکی ببرید.

بازرسی و نگهداری

بازرسی و نگهداری
تنظیم چراغ های جلو
از آنجائیکه رویه بخصوصی مورد نیاز است ،ما توصیه
می نمائیم که خودرو را جهت تنظیم چراغ های جلو نزد
نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

تعویض المپ
اخطار

* المپ ها درست پس از خاموش شدن می توانند برای

سوزاندن انگشتان شما به اندازه کافی داغ باشند .این

امر بویژه برای چراغ های هالوژن جلو باید مد نظر قرار

* المپ های چراغ جلو با گاز هالوژن تحت فشار پر
شده اند .این المپ ها در صورت ضربه و یا افتادن می
توانند بترکند و به شما آسیب بزنند .آنها را با احتیاط حمل
نمائید.
چراغ داخلی مرکزی (در صورت تجهیز)

گیرد .چراغ ها را هنگامی که به اندازه کافی خنک شدند،

تعویض نمائید.

احتیاط

تعویض مکرر یک المپ نشان می دهد که نیاز به

بازرسی سیستم الکتریکی می باشد .این امر می بایست
توسط نمایندگی مجاز سوزوکی صورت پذیرد.

احتیاط

چربی های روی پوست دست شما ممکن است در

هنگام روشن بودن المپ ،باعث گرم شدن بیش از

اندازه آن و ترکیدن شود .المپ نو را با دستمال تمیز

بگیرید.

با استفاده از یک پیچ گوشتی سر تخت (دو سو) که با
پارچه نرم مطابق شکل پوشانیده شده است ،لنز را به
پائین بکشید .جهت نصب آن ،به آسانی آنرا در جای خود
فشار دهید.
المپ را می توان به آسانی و با بیرون کشیدن آن بیرون
آورد .هنگام تعویض المپ اطمینان حاصل نمائید که فنر
اتصال ،المپ را محکم در بر گرفته است.
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3

بازرسی و نگهداری
چراغ های داخلی عقب (در صورت تجهیز)

چراغ مطالعه (در صورت تجهیز)
لنز را با استفاده از یک پیچ گوشتی سر تخت (دو سو)
که با پارچه نرم مطابق شکل پوشانیده شده است ،پائین
بکشید.

3

نوع سقفی (در صورت تجهیز)

با استفاده از یک پیچ گوشتی سر تخت (دو سو) که با
پارچه نرم مطابق شکل پوشانیده شده است ،لنز را به
پائین بکشید .جهت نصب آن ،به آسانی آنرا سر جای
خود قرار دهید.
جا المپی را با چرخش در خالف جهت عقربه های
ساعت بیرون آورید .المپ را بیرون بکشید.
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چراغ جلو
نور پائین

بازرسی و نگهداری

بازرسی و نگهداری
درب موتور را باز نمائید.کوپلینگ را جدا کنید .الستیک
آب بندی را خارج نمائید.
فنر نگهدارنده را به سمت جلو فشار داده و آن را رها
نمائید .سپس المپ را بیرون آورید .المپ جدید را به
ترتیب بر عکس بیرون آوردن ،نصب نمائید.

سایر چراغ های عمومی

المپ

جا المپی

3

نور باال

( )1بیرون آوردن
( )2نصب کردن
درب موتور را باز نمائید .کوپلینگ را در حالیکه خالص
کن قفل را فشار می دهید ،جدا نمائید .جا المپی را در
جهت خالف عقربه های ساعت بچرخانید و بیرون
آورید.

جهت بیرون آوردن جا المپی از هوزینگ چراغ ،جا
المپی را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید
و آنرا بیرون بکشید .جهت نصب جا المپی انرا فشار داده
و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

( )1بیرون آوردن
( )2نصب کردن
دو نوع المپ وجود دارد " ،نوع تمام شیشه ای" ( )1و "
نوع شیشه ای /فلزی" ()2
جهت بیرون آوردن و نصب المپ تمام شیشه ای (،)1
به آسانی آنرا بیرون کشیده و یا فشار دهید
جهت بیرون اوردن المپ نوع شیشه ای فلزی ( )2از
جاالمپی ،المپ را به سمت داخل فشار داده و در خالف
جهت عقربه های ساعت بچرخانید .جهت نصب المپ جدید،
انرا فشار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
شما می توانید به المپ و یا جا المپی مطابق زیر
دسترسی داشته باشید.
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بازرسی و نگهداری
چراغ وضعیت

3

چراغ راهنمای جلو

جهت تعویض المپ چراغ وضعیت /راهنما ،از رویه زیر
پیروی نمائید:
 )1یک پیچ گوشتی سر تخت (دو سو) را در داخل سوراخ
( )2قرار داده و گیره های ( )1را با پیچیدن پیچ گوشتی
مطابق شکل بیرون آورید.
 )2پیچ ( )3را با استفاده از یک پیچ گوشتی فیلیپس
بیرون آورید.
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 )3گیره ( )4را به همان روش شماره  )1بیرون آورید.

بازرسی و نگهداری

بازرسی و نگهداری
چراغ راهنمای جانبی

چراغ پالک نمره

3

 )4کاور گلگیر را باز نمائید .کوپلینگ اتصال را با فشردن
خالص کن قفل جدا نمائید .جا المپی را در خالف جهت
عقربه های ساعت بچرخانید و انرا بیرون آورید.
چراغ عقب

از انجائیکه المپ از نوع توکار می باشد ،مجموعه المپ
می بایست تعویض گردد .مجموعه المپ را با لغزاندن
هوزینگ به سمت چپ با انگشت خود بیرون آورید.

کاور ( )1را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید
و آنرا بیرون آورید.
تذکر:
هنگام نصب مجدد ،واشر ( )2را بین کاور و جا المپی
قرار دهید.
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بازرسی و نگهداری
چراغ محفظه بار

3

چراغ استپ روی درب عقب
(در صورت تجهیز)
رویه زیر یک رویه عمومی برای تعویض المپهای چراغ
استپ روی درب عقب می باشد.
از آنجائیکه رویه بخصوصی مورد نیاز است ،ما توصیه
می نمائیم که برای تعویض المپ های چراغ استپ روی
درب عقب به نمایندگی مجاز سوزوکی مراجعه نمائید.

 )2خارهای هوزینگ را با یک پیچ گوشتی سر تخت
(دو سو) از طریق سوراخ های سرویس مطابق شکل آزاد
نمائید.

با استفاده از یک پیچ گوشتی سرتخت (دوسو) که با
پارچه نرم مطابق شکل پوشانیده شده است ،لنز را به
پایین بکشید .جهت نصب آن ،به آسانی آنرا درجای خود
فشار دهید.
المپ را می توان به آسانی و با بیرون کشیدن آن
درآورد.
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جهت بیرون آوردن هوزینگ چراغ استپ روی درب
عقب ،از رویه زیر پیروی نمائید.
 )1درب عقب را باز نمائید و تزئینات ( )1را مطابق شکل
بردارید.

بازرسی و نگهداری

بازرسی و نگهداری
تیغه های برف پاکن

3

 )3درب عقب را ببندید .هوزینگ چراغ استپ درب عقب
( )2را از روی درب بردارید.

 )4هر یک از المپ ها را بردارید.
 )5المپ ها را جایگزین نمائید.
جهت نصب هوزینگ چراغ استپ درب عقب ،به ترتیب
بر عکس حالت باز کردن عمل نمائید.

اگر تیغه های برف پاکن ترد و شکننده شده و یا آسیب
ببینند و یا هنگام پاک کردن شیشه خط بیاندازند ،تیغه های
برف پاکن را تعویض نمائید.
جهت نصب تیغه برف پاکن جدید ،از رویه زیر پیروی
نمائید.
احتیاط

بمنظور جلوگیری از خراشیدگی یا شکستن شیشه ،اجازه

ندهید بازوی برف پاکن به شیشه ضربه بزند.

تذکر:
بعضی از انواع تیغه برف پاکن ممکن است بسته به
مشخصات خودرو با آنچه که در اینجا شرح داده ایم،
متفاوت باشد .اگر چنین بود ،جهت اشنایی با متد تعویض ،با
نمایندگی مجاز سوزوکی مشورت نمائید.
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بازرسی و نگهداری
برای تیغه های برف پاکن جلو

نوع ( Aبیرون آوردن)

3

نوع ( Aنصب)

 )1بازوی برف پاکن را از شیشه دور نگه دارید.

 )2قفل ( )1را بطرف بازوی برف پاک کن ( )2فشار داده
و فریم تیغه را مطایق شکل از بازویی جدا نمایید
 )3قفل انتهای تیغه برف پاک کن را باز نموده و تیغه را
مطابق شکل به سمت خارج بلغزانید.
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 )1قفل انتها

بازرسی و نگهداری

بازرسی و نگهداری
نوع ( Bبیرون آوردن)

نوع C

نوع ( Bنصب کردن)

تذکر:
برای نوع  ، Cانتهای فریم تیغه برف پاک کن را بیش
از مقدار مورد نیاز خم نکنید .اگر خم نمایید  ،ممکن است
فریم بشکند.

3

( )1قفل انتها

( )1نگهدارنده
 )4اگر تیغه جدید فاقد دو عدد نگهدارنده فلزی باشد ،
آنها را از تیغه قدیمی به تیغه جدید منتقل نمایید.
 )5تیغه برف پاک کن جدید را به ترتیب بر عکس
بیرون آوردن و در حالیکه قفل انتها به طرف بازوی برف
پاک کن قرار گرفته است (بجز نوع ،)Cنصب نمایید.
اطمینان حاصل نمایید که تیغه بوسیله همه گیره ها به
نحو مقتضی نگاه داشته شده است .انتهای تیغه را در
محل خود قفل نمایید.
 ) 6فریم تیغه را به بازوی برف پاک کن مجددا نصب
نمایید اطمینان حاصل نمایید که اهرم قفلی  ،بطور ایمنی
در داخل بازو محکم شده است.
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بازرسیوونگهداری
بازرسی
نگهداری
جهت تیغه برف پاکن عقب

3

تذکر:
انتهای فریم تیغه برف پاک کن را بیش از مقدار مورد
نیاز خم نکنید  ،اگر خم نمایید ممکن است فریم بشکند.

 )1بازوی برف پاک کن را دور از شیشه نگه دارید.
 )2فریم تیغه را مطابق شکال از بازو جدا نمایید.
 )3تیغه را مطابق شکل بطرف خارج بلغزانید.
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( )1نگهدارنده
 )4اگر تیغه جدید فاقد دو نگهدارنده فلزی باشد  ،آنها را
از تیغه قدیمی به تیغه جدید منتقل نمایید.
 )5تیغه برف پاک کن جدید را به ترتیب بر عکس بیرون
آوردن نصب نمایید اطمینان حاصل نمایید که تیغه بوسیله
همه گیره ها به نحو مقتضی نگاه داشته شده است.
 )6فریم تیغه را به بازوی برف پاک کن به ترتیب
برعکس جدا نمودن ،مجدداً نصب نمایید.

بازرسی و نگهداری
سیستم تهویه مطبوع

اگر بــرای یک مدت طوالنی از تهویه مطبوع اســتفاده
نمیکنیــد .نظیر فصل زمســتان ،تهویه مطبوع ممکن
است بهترین کارآیی را در هنگام شروع به استفاده مجدد
ارائه ندهد .به منظور حفظ بهترین کارآیی و دوام تهویه
مطبوع ،نیاز به راه اندازی تهویه مطبوع در فواصل معین
حداقل یکبــار در ماه به مدت یک دقیقــه در دور آرام
موتور میباشد .این کار باعث چرخش گاز کولر و روغن
شده و به حفظ قطعات داخلی کمک مینماید.

مایع شیشه شوی
جلو و عقب (در صورت تجهیز)

با نگاه به گیج سطح مایع شیشهشوی ،که به درب مخزن
کنترل نمایید .اگر سطح مایع نزدیک به خالی باشد ،آنرا
مجددا پرنمایید.
از مایع با شیشهشوی با کیفیت خوب ،رقیق شده با آب
به اندازه نیاز ،استفاده نمایید.

اخطار

از محلول ضدیخ در مخزن شیشــه شوی استفاده
نکنید .انجام این کار در هنگام اســپری شدن بر
روی شیشه شدیدا به دید راننده آسیب میرساند
همچنین می تواند رنگ خودروی شــما را خراب
نماید.

احتیاط

در صورتی که پمپ شیشــه شوی در حالیکه آب
در مخزن وجود ندارد کار کند ممکن است خراب
شود.
49

3

سرویس اضطراری

اخطار

ابزارهای تعویض الســتیک فقط میبایست برای
تعویض چرخ مورد استفاده قرار گیرد مهم است که
دستورالعملهای مربوط به جک زدن در این بخش
را قبل از اقدام به استفاده از جک ،مطالعه کنید.

3
ابزار تعویض الستیک

جک ،آچار چرخ و دســته در گوشــه عقب سمت چپ
محفظه بار جاســازی شــدهاند .به منظور دسترسی به
ابزارها ،کاور مربوطه را بردارید .جهت بیرون آوردن جک،
شــفت آنرا در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید
و آنرا از براکت نگهدارنده بیرون بکشــید .جهت جا زدن
جک ،آنرا در داخل براکت نگهدارنده قرار داده و شــفت
را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا جک در جای
خود محکم گردد.
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مهره قفلی الستیک زاپاس (در صورت تجهیز)

یک مهره قفلی جهت اســتفاده برای الســتیک زاپاس
مورد استفاده قرار میگیرد .جهت باز کردن مهره قفلی
الســتیک زاپاس ،ســوئیچ موتور را تا جایی که امکان
دارد در قفــل داخل نموده و قفــل را با کلید داخل آن
دربیاورید .جهت قفل نمودن مهره الستیک زاپاس ،قفل
را روی مهره قرار داده و قفل را داخل نمایید.

اخطار

پس از استفاده از ابزارهای تعویض الستیک ،از جا
زدن محکم آنهــا اطمینان حاصل نمایید .در غیر
اینصورت در هنگام تصادف پرتاب شــده و باعث
آسیب دیدگی میگردد.

سرویس اضطراری

3
دستورالعملهای مربوط به جک زدن

 )1خودرو را روی سطح صاف قرار دهید.
 )2ترمز دستی را محکم بکشــید و اهرم دسته دنده را
در صورتی که خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک باشد
در وضعیــت ( Pپارک) قرار داده و یا آنرا در وضعیت R
(عقب) برای خودروی با گیربکس معمولی قرار دهید.
 )3چراغ فــاش در صورتی که خودرو نزدیک محدوده
ترافیک میباشد روشن نمایید.
 )4چراغهــای جلو و عقب را بطــور مورب و در خالف
جهتی که چرخ بلند شده است ،مسدود نمایید.
 )5الستیک زاپاس را در نزدیکی محلی که خودرو بلند
شــده است مطابق شکل به منظور جلوگیری از لغزیدن
جک زیر خودرو بگذارید.
 )6جک را مطابق شکل در محل خود قرار داده و آن را با
چرخاندن شیار سر جکها که در نقطه جک زدن خودرو

ثابت شده است ،باال ببرید.
 )7باال بــردن جک را به آرامی و نرمــی ادامه دهید تا
الســتیک از زمین بلند شــود .خودرو را بیش از مقدار
مورد نیاز باال نبرید.
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سرویس اضطراری

3
تعویض چرخها

اخطار

 از جک فقط برای تعویض چرخ بر روی سطوح صاف و سخت استفاده نمایید.*هرگز خودرو را روی سطح شیبدار بلند نکنید.
 هرگز خودرو را از محلی بجز آنچه که برای جک زدن تعیین شده است باال نبرید. اطمینان حاصل نمایید که جک حداقل ( 51mm(2inchesقبل از تماس با لبه فلنج باال بیاورید .استفاده ازجک در هنگامی که ( 51mm(2inchesباز شده است ممکن است باعث عمل نکردن جک شود.
 هرگز در هنگامی که خودروها بر روی جک می باشد ،به زیر خودرو نروید. -هرگز در حالیکه خودرو بر روی جک میباشد آنرا به کار نیندازید و به سرنشینان اجازه ماندن در خودرو را ندهید.
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به منظور تعویض چرخ ،از دستورالعمل زیر پیروی نمایید.
درآوردن الستیک زاپاس (در صورت تجهیز)
 )1جک و ابزار را از داخل خودرو بیرون آورید.
 )2قفل زیرین کاور کامل ( )Aرا مطابق شکل آزاد نمایید.
 )3چنگکهــای تحتانی  1و میانی  2را یکییکی شــل
کنید.
 )4چنگکهای فوقانی  3را شــل کنید و کاور الستیک
زاپاس را دربیاورید.

سرویس اضطراری
اخطار

از مهرههای یدکی اصلی اســتفاده نموده و آنها را
با گشــتاور معین به محض تعویض چرخ ســفت
نمایید .مهرههای چرخ معیوب و یا ســفت کردن
ناصحیح مهرههای چرخ ممکن اســت باعث شل
شدن چرخ شــده که میتواند باعث حادثه گردد.
اگر آچار ترک ندارید از نمایندگی مجاز سوزوکی
برای کنترل گشتاور کمک بگیرید.

تذکر:

کاور کامل الســتیک زاپاس را از پاییــن به باال بیرون
آورید .در غیر این صورت چنگکها ممکن است بشکنند.
 )5کاور قفل ( )Bکه بر روی مهره قفلی الستیک زاپاس
فیت شده اســت را در هنگام قرار دادن کامل کلید در
داخل جا کلیدی کاور قفل ( ،)Bبکشید.
 )6مهره قفلی و مهره الســتیک زاپــاس را دربیاورید،
سپس الستیک زاپاس را با دو دست بیرون بیاورید.

جهت تعویض الستیک

 )1مهرههای چرخ را شل نموده اما درنیاورید.
 )2خودرو را بلند کنید( .از دستورالعملهای جک زدن
در این بخش پیروی نمایید)
 )3مهرههای چرخ و چرخ را درآورید.
 )4قبل از نصب چــرخ جدید ،هرگونه گل و خاک را از
سطح چرخ و توپی با پارچه تمیز به دقت بزدایید .توپی
ممکن است به علت رانندگی داغ باشد.
 )5چرخ جدید را نصب نماییــد و مهرههای چرخ را در
حالی که انتهای مخروطی آن به طرف چرخ میباشــد،
جابهجا کنید .هر مهره را به آسانی به وسیله دست سفت
نمایید تا چرخ به طور محکم بر روی توپی چرخ بنشیند.

گشتاور سفت کردن مهره چرخ

)100Nm (10.0kg-m,72.3 ib-ft

 )6جک را پایین آورده و مهرهها را به وسیله آچار مطابق
شکل به صورت ضربدری ببندید.
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3

سرویس اضطراری

3
جهت نصب چرخ

 )1چرخ را با دو دســت به حامل الســتیک زاپاس ()1
مطابق شــکل نشــان داده شــده نصب نمایید ،سپس
مهرههای چرخ ( )2و مهره الستیک زاپاس ( )3را محکم
نمایید.
 )2مهره قفلی ( )4الستیک زاپاس را روی مهره الستیک
زاپاس قرار داده و فشار داده تا قفل شود.
 )3کاور الســتیک زاپاس را به ترتیــب برعکس بیرون
آوردن نصب نمایید.
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تذکر:

هنگامی که کاور کامل الستیک زاپاس را نصب میکنید،
اطمینان حاصل نمایید که موقعیت چنگکهای فوقانی
که در قســمت بیرونــی  3عالمت گذاری شــدهاند و
سوراخها با هم برابر بوده و اول آنها را درگیر نمایید.

سرویس اضطراری
اخطار

اخطار

به منظــور جلوگیری از درآمدن کاور الســتیک
زاپاس در حین رانندگی ،اطمینان حاصل نمایید
کــه چنگکهای ( )3کاور خارجی آن به ســوراخ
متناظر ( )4کاور داخلی به طور کامل ثابت شــده
باشد.

 از زنجیر چرخ بر روی الســتیک زاپاس اســتفاده نکنید .اگر شما مجبور به استفاده از زنجیر چرخ میباشید،چرخها را به نحوی تعویض نمایید که رینگ و الستیکهای استاندارد بر روی اکسل عقب نصب شوند.
 به محض ظاهر شدن شاخص سائیدگی بر روی الستیک زاپاس ،آنرا با الستیک نو تعویض نمایید. هنگام تعویض الســتیک زاپاس ،آنرا با الســتیکی از همان ســایز و آج تعویض نماییــد .خودروی مجهز بهالســتیکهای  65R17/225دارای رینگ و الســتیک با ســایز متفاوت از رینگ و الستیکهای روی خودرو
میباشد .رینگ و الستیک زاپاس روی این خودروها فقط به منظور استفاده اضطراری و موقت میباشد .الستیکی
که دارای رنگ زرد می باشد به شما یادآوری مینماید که رینگ و الستیک فقط برای استفاده موقت میباشد.
استفاده مداوم از این رینگ و الستیک زاپاس میتواند منجر به خرابی الستیک و از دست رفتن کنترل خودرو
گردد .همیشه در هنگام استفاده از این رینگ و الستیک زاپاس ،پیش هشدارهای زیر را رعایت نمایید.
 آگاه باشید که خودرو شما با این الستیک زاپاس رفتار متفاوتی خواهد داشت. از سرعت  )50mph)80km/hتجاوز ننمایید. در اسرع وقت رینگ و الستیک زاپاس را با رینگ و الستیک استاندارد تعویض نمایید. -خودرو را در هنگام استفاده از الستیک زاپاس در وضعیت  LOCKیا  4H LOCKبکار نیاندازید.
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سرویس اضطراری
دســتورالعملهای مربوط به باطری به باطری
کردن خودرو
اخطار

3

 اگر باطری منقضی شــده باشد ،اقدام به باطریبه باطری خودروی خود ننمایید .باطریها در این
شــرایط در صورت اقدام باطری به باطری ممکن
است منفجر شده و یا تخریب شوند.
 هنــگام اتصال رابطهای باطری به باطری یقینپیدا کرده دستان شما و رابطهای برق از پولیها،
تسمهها و یا فنها دور میباشند.
 باطریهــا تولیــد گاز هیدروژن قابل اشــتعالمینمایند .شــعله و جرقه را از باطری دور نگه دارید
در غیر این صورت ممکن اســت باعث انفجار گردد.
هرگز در هنگام کار در مجاورت باطری سیگار نکشید.
 اگــر باطری کمک که شــما بــرای باطری بهباطری کردن مورد استفاده قرار میدهید بر روی
خودروی دیگر نصب شده باشد ،اطمینان حاصل
نمایید که دو خودرو با یکدیگر در تماس نمیباشد.
 اگر باطری شما بدون هیچ دلیل آشکاری مکرراتخلیه میشــود ،خــودرو را جهت بازرســی نزد
نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.
 به منظور جلوگیری از ضررزدن به خود یا خودرواز دستورالعملهای باطری به باطری به دقت و به
ترتیب پیروی نمایید .در صورت بروز شک با امداد
سرویس جادهای تماس بگیرید.
84

هنگام باطری به باطری کردن خودروی خود از
رویه زیر استفاده نمایید.

احتیاط

خودرو شما نمیبایست بوسیله هلدادن یا بکسل
کردن روشن شود این متد روشن کردن میتواند
منجر به صدمه دیدن دائم کانالیست کانورتر گردد.
از القای برق برای روشــن کردن خودرو با باطری
ضعیف یا خالی استفاده نمایید.

 )1فقط از باطری  12ولت برای باطری به باطری خودرو
اســتفاده نمایید .باطری ســالم  12ولت را در نزدیکی
خودروی خــود به نحوی قراردهید که کابلها به هر دو
باطری برســد .هنگام استفاده از یک باطری نصب شده
بــر روی خودروی دیگر ،اجــازه ندهید دو خودرو با هم
در تماس باشند.
 )2تمام تجهیــزات جانبی همه خودروهــا را بجز آنها
که برای مقاصد ایمنی مورد نیاز اســت (به عنوان مثال
چراغهای جلو و چراغ فالش) ،خاموش نمایید.
 )3رابطهای برق را مطابق مراحل زیر متصل نمایید.
 .1یک انتهای کابل رابط را به ترمینال مثبت ( )+باطری
تخلیه شده ( )1متصل نمایید.

سرویس اضطراری
 .2یــک انتهای دیگر کابل رابط را به ترمینال مثبت ()+
باطری کمکی ( )2متصل نمایید.
 .3یک انتهای کابل رابــط دوم را به ترمینال منفی ()-
باطری کمکی ( )2متصل نمایید.
 .4اتصــال نهایــی را به یک قطعه فلزی رنگ نشــده و
سنگین بعنوان مثال قالب درب موتور ( )3خودرویی که
باطری آن تخلیه شده است ( )1متصل نمایید.
 )4اگــر باطــری کمکی که شــما مورد اســتفاده قرار
میدهید بر روی خودروی دیگری نصب شــده باشــد،
موتور خودروی حامل باطری کمکی را روشــن نمایید.
موتور را با دور میانه روشن نمایید.

اخطار

هرگز کابل رابط را مستقیما به ترمینال ( )-باطری
تخلیه شــده متصل ننمایید ،در غیر این صورت
ممکن است باعث انفجار گردد.

 )2موتور خودرویی که باطری آن تخلیه شــده است را
روشن نمایید.
 )3کابلهای اتصال را با ترتیب دقیق برعکس روشی که
وصل نمودید ،جدا نمایید.

3
بکسل کردن خودرو

اگر نیاز دارید که خودروی شــما بکســل شود ،با یک
سرویس دهنده حرفهای تماس بگیرید .نمایندگی مجاز
میتواند به تفصیل دســتورالعملهای بکســل کردن را
برای شما فراهم کند.

اخطار

 هنگامی که شــما خــودروی خود را بکســلمینماییــد ،بــه منظــور پرهیــز از تصــادف یا
آســیبدیدگی خودرو از دســتورالعملهای زیر
پیروی نمایید.
 هنگام بکسل کردن خودرو همیشه از یک زنجیرایمنی استفاده نمایید.
 بــه منظور جلوگیری از خرابی خودرو در هنگامبکسل ،تجهیزات مناسب و رویه های بکسل کردن
میبایست مورد استفاده قرار گیرد.
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3
بکسل نمودن یک خودروی از کار افتاده

اگر خودروی شــما از کار بیفتد ،خودروی شما میتواند
بوسیله یک کامیون جرثقیلدار در حالیکه چرخهای جلو
بلند شده است مطابق دستورالعملهای زیر بکسل شود.

قبل از بکسل کردن

تذکر :اگر خودروی شما به سویچ انتقال مجهز میباشد
و فرمان و قوای محرکه در شــرایط خوبی به سر میبرد
و موتور میتواند روشــن شود ،میتوان خودرو را مطابق
دستورالعملهای موجود در بخش بکسل نمودن خودرو
بکسل نمود.
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حالت باال بودن چرخهای جلو

ایــن روش ممکن اســت با اســتفاده از یــک کامیون
جرثقیلدار در حالیکه چرخهای جلو از روی زمین بلند
میباشــند و یک چرخ دستی کوچک در زیر چرخهای
عقب قرار دارد انجام شود.

سرویس اضطراری
راهکارهای اضطراری
اگر استارت کار نکند

 )1ســعی کنید در حالیکه چراغ جلو روشــن است به
منظــور تعیین شــرایط باطری ،ســوئیچ را به وضعیت
 STARTبچرخانید .اگر چراغ جلو بینهایت کم نور شده
یا خاموش شود ،معموال به این معنی است که یا باطری
تخلیه شده و یا اتصال ترمینال باطری ضعیف میباشد.
باطری را مجددا شارژ نموده و یا اتصاالت ترمینال باطری
را در صورت لزوم تصحیح نمایید.
 )2اگر چراغهای جلو روشن باقی بماند ،فیوزها را کنترل
نمایید اگر دلیل خرابی اســتارتر مشهود نباشد ممکن
اســت ایراد اساسی الکتریکی وجود داشته باشد .خودرو
را جهت بازرسی نزد نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید .اگر
موتور خفه کرده باشــد (سوخت بیش از حد وارد موتور
شده باشد).
اگر ســوخت بیش از حد وارد موتور شود ،ممکن است
اســتارت زدن مشکل باشد .اگر این امر اتفاق افتد ،پدال
گاز را تــا انتها فشــار دهید و در حین اســتارت زدن،
نگه   داریــد( .موتور را بیــش از  15ثانیه در این وضعیت
به کار نیندازید)

اگر موتور جوش بیاورد

موتور میتواند تحت شرایط سخت رانندگی موقتا جوش
بیاورد .اگــر گیج دمای آب موتور در طــی رانندگی از
جوش آوردن موتور حکایت نماید:

 )1تهویه مطبوع را در صورت تجهیز خاموش نمایید.
 )2خودرو را به محل امن منتقل نموده و پارک کنید.
 )3اجــازه دهید موتور در دور آرام برای چند دقیقه کار
کند تا نشانگر محدوده دمایی عادی ،قابل قبول بین H
و  Cرا نشان دهد.
درجه آب تا محدوده عادی و قابل قبول پایین نمی آید.
 )1موتور را خاموش نموده و تسمه و واترپمپ و پولی را
از نظر آسیب دیدگی و لغزیدن کنترل نمایید .اگر مورد
غیرعادی مشاهده کردید آنرا تصحیح نمایید.

اخطار

اگر شــما بخارات فــرار را دیدید و یا استشــمام
نمودید ،خودرو را در یک محل امن متوقف نموده
و موتور را به سرعت خاموش نمایید تا خنک شود.
اگــر برای مدتی بخار رویت نشــود درب موتور را
بلند نمــوده و ببینید که آیا مایــع خنککننده
هنوز میجوشــد یا خیر .اگر مایع خنککننده در
حال جوشیدن میباشد میبایست صبرکنید تا از
جوشــیدن بیفتد و سپس نسبت به انجام مراحل
بعدی اقدام نمایید.

3

اخطار

 هنگامی که دمای آب باالســت ،بازکردن دربرادیاتور خطرناک میباشــد ،زیرا مایع جوشان و
بخار ممکن است تحت فشار خارج شده و موجب
ســوختگی گردد .درب رادیاتور فقط هنگامی که
دمای آب پایینتر آمد ،میبایست باز شود.
 جهت جلوگیری از آسیبهای شخصی ،دستان،ابزار و لباسهــا را از فن موتور ،فن تهویه مطبوع
(در صــورت تجهیــز) دور نگهداریــد .فنهــای
الکتریکی میتوانند بطور اتوماتیک و بدون اخطار
قبلی روشن شوند.
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3

 )2ســطح مایع خنککننده در مخزن را کنترل نمایید.
اگر مایع خنککننده پایینتر از  LOWباشد ،به دنبال
نشتی واترپمپ ،رادیاتور و شلنگهای رادیاتور و بخاری
بگردید .اگر مشــخص گردید که نشــتی وجود دارد که
باعث جوش آوردن میشــود ،خــودرو را تا زمانیکه این
مشکل برطرف نشود روشن نکنید.
 )3اگر نشتی یافت نشود ،مایع خنککننده را در صورت
نیاز به وقت به مخزن ذخیــره و رادیاتور اضافه نمایید.
(به قسمت مایع خنککننده موتور در بخش بازرسی و
نگهداری مراجعه نمایید).

پیشگیری از خوردگی (زنگ زدگی)

مهم اســت که مراقبت خوبی از خودرو به عمل آورده و
از آن در برابــر خوردگی حفاظت نمایید .فهرســت زیر،
دســتورالعملهایی از نحوه نگهداری خــودرو در برابر
خوردگی میباشد .لطفا دستورالعملهای زیر را به دقت
مطالعه نموده و به کار ببندید.
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اطالعات مهم در خصــوص خوردگی دالیل
متعارف خوردگی

 )1تجمع نمک جاده ،خاک ،رطوبت یا مواد شیمیایی در
نواحی با دسترسی مشکل خودرو و یا شاسی.
 )2کندگی ،خراش و هرگونه آسیبدیدگی روی سطوح
عملیات حرارتی و یا رنگ شده ناشی از تصادفات جزئی
یا سایش توسط سنگ یا شن.
شرایط محیطی که خوردگی را تسریع مینماید.
 )1نمــک جاده ،خاکهای شــیمیایی ،هــوای دریا یا
آلودگیهای صنعتی باعث تســریع در خوردگی فلزات
میشوند.
 )2رطوبــت باال ،نرخ خوردگی را به ویژه در هنگامی که
محدوده دمایی باالتر از نقطه انجماد میباشــد ،افزایش
میدهد.
 )3رطوبت در نواحی مشخصی از خودرو برای یک دوره
زمانی طوالنی ممکن اســت خوردگــی را افزایش دهد
حتی اگر سایر نواحی خودرو خشک باشد.
 )4دمــای باال ،نرخ خوردگی را بــرای بعضی از قطعات
خودرو که جهت خشــک شدن ســریع ،دارای بادخور
خوبی نمیباشند افزایش میدهد .این اطالعات ضرورت
تمیز بودن و خشک بودن خودرو را تا جای ممکن (بویژه
در زیر بدنه) نشــان میدهد .تعمیر هرگونه خرابی رنگ
یا حفاظت از پوشــش رنگ در اسرع وقت به یک اندازه
اهمیت دارد.

نحوه جلوگیری از خوردگی

خودروی خود را مکررا بشــویید .بهتریــن روش برای
تکمیل محافظت از خودرو و جلوگیری از خوردگی ،تمیز
نگهداشتن آن و شستن مکرر آن میباشد.
خــودروی خود را حداقل یکبار در زمســتان و یکبار به
فاصله بعد از زمســتان بشــویید .خــودروی خود بویژه
قســمتهای زیرین آنرا تا جای ممکن تمیز و خشــک
نگه  دارید.
اگر شما به طور مکرر بر روی جادههای نمکی رانندگی
مینمایید ،خودروی شــما حداقل میبایســت یک بار
در ماه در طی زمســتان شسته شــود .اگر شما نزدیک
اقیانوس زندگی میکنید ،خودروی شما در سرتاسر سال
میبایست حداقل ماهی یک بار شسته شود.
جهت دستورالعمل شستشو به بخش تمیز بودن خودرو
مراجعه نمایید.

مراقبت ظاهری
خارج نمودن مواد خارجی جمع شده

مواد خارجی نظیر نمکها ،روغنهای شــیمیایی روی
ســطح جاده و یا قیر ،شــیره گیاهان ،فضلــه پرندگان
و بارانهــای صنعتــی ممکن اســت در صورتی که بر
روی رنگ باقی بماند ،بــه رنگ خودرو صدمه بزند .این
انباشــتگیها را در اســرع وقت پاک کنید .اگر این مواد
با شستشو پاک نشــوند ،یک پاککننده اضافی ممکن
است مورد نیاز باشد .اطمینان حاصل نمایید که هر ماده
پاککنندهای که شما مورد استفاده قرار میدهید ،برای
سطوح رنگ شده مضر نمیباشند و برای همین منظور
فراهم شــدهاند .در هنگام اســتفاده از این پاککننده
بخصوص ،از دستورالعملهای سازنده پیروی نمایید.

تعمیر خرابی

به دقت خودروی خود را از نظر خرابی سطوح رنگ شده
آزمایش نمایید .در صورت پیدا کردن هرگونه کندگی یا
خراش در رنگ ،جهت جلوگیری از شروع خوردگی ،آنرا
به سرعت تعمیر نمایید .اگر کندگی یا خراش به سطح
فلز رسیده باشد ،خودرو را جهت تعمیر نزد صافکار ماهر
ببرید .اطاقک سرنشین و بار را تمیز نگهدارید.
رطوبت ،خاک یا گل میتواند زیر موکت کف انباشــته
شده و ممکن است باعث خوردگی شود .بعضی از اوقات
زیر موکت کف را چک کنید تا مطمئن شــوید که این
نواحی تمیز و خشک میباشد .اگر خودرو در جادههای
ناهموار یا هوای خیس مورد اســتفاده قــرار میگیرد،
کنترلهای زود به زود مورد نیاز است .بارهای مخصوص
نظیر مواد شیمیایی ،کودهای شیمیایی ،پاککنندهها،
نمکها و غیره ،خاصیتــی بینهایت خورنده دارند .این
محصوالت میبایســت در محفظههای مهر و موم شده
حمل شــوند .اگر ریزش یا نشتی روی دهد ،آن ناحیه را
به سرعت تمیز و خشک نمایید.

اخطار

مــواد خارجی می توانند بین بــاک بنزین و کاور
محافظ آن جمع شوند .شــما میبایست بصورت
دورهای هر ماده خارجــی که در این ناحیه جمع
شــده اســت را تمیز نمایید .زیرا میتواند خطر
آتشسوزی ایجاد نماید.
 پوشــشهای محافظ اضافی زیر خودرو یا ضدزنگ را بر روی اطراف اجزاء سیســتم اگزوز نظیر
کاتالیســت کانورتور ،لولههای اگزوز و غیره بکار
نبرید .در صورت گرم شــدن مواد پوشــشهای
محافظ ،امکان آتش سوزی وجود دارد.
 هنگام تمیزکردن داخل و خارج خودرو هرگز ازمــواد آتشزا نظیر تینر ،بنزین یا مواد تمیزکننده
نظیر ســفیدکنندهها یــا پاککنندههای خانگی
استفاده نکنید این مواد می تواند باعث آسیبهای
شخصی یا خرابی خودرو گردد.
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مراقبت ظاهری
خودرو خود را در جای خشک با تهویه مناسب
نگهداری نمایید

3
از محافظ گل و الی و شن استفاده نمایید

استفاده از محافظ گل و الی و شن به محافظت از خودرو،
بویژه اگر شما به طور مکرر بر روی جاده شنی یا نمکی
رانندگی میکنید ،کمــک مینماید .محافظهای بزرگ
که تا حد امکان به جاده نزدیک اســت قابل استفاده و
بهترین میباشد .اتصاالت چنین محافظهایی میبایست
در برابر خوردگی مقاوم باشد .به منظور کسب اطالعات
بیشتر در خصوص چنین محافظهایی با نمایندگی مجاز
سوزوکی تماس بگیرید.
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خودروی خــود را در جای خیــس و مرطوب ،با تهویه
ضعیف پارک نکنید .اگر شــما اغلــب خودرو خود را در
گاراژ میشــویید و یا اگر شــما خیلی از اوقات هنگامی
که خودرو خیس اســت با آن رانندگی مینمایید ،گاراژ
شــما ممکن است خیس و مرطوب باشد رطوبت باال در
گاراژ باعث خوردگی شــده و یا آنرا تسریع میکند یک
خودروی خیــس حتی ممکن اســت در صورت تهویه
ضعیف در گاراژ گرم زنگ بزند.

تمیز کردن خودرو
تمیز کردن داخل خودرو (وسائل وینیلی)

محلولی از آب و صابون یا مخلوط رقیقی از شوینده و آب
گرم تهیه نمایید .این محلول را با اســتفاده از اسفنج یا
پارچه نرم بر روی وینیل بکشید و اجازه دهید برای چند
دقیقه خیس بماند تا چرک و آلودگی از بین برود .سطح
را با یک دســتمال تمیز و مرطوب پاککنید تا چرک و
آب و صابــون از بین برود .اگر مقداری چرک هنوز روی
سطح باقی مانده است این رویه را تکرار کنید.

مراقبت ظاهری
وسائل پارچه ای

آلودگی را با جاروبرقی پاککنید .با استفاده از محلول آب
و صابون رقیق و دستمال مرطوب تمیز نواحی لکه شده
را پاککنید .به منظور از بین بردن صابون ،این نواحی را
مجددا با پارچه مرطوب شده یا آب پاککنید این رویه را
تکرار نمایید تا لکهها از بین برود و یا از پاککنندههای
تجاری مناســب برای پارچه جهت لکههای شــدیدتر
استفاده نمایید .هنگامی که شما از یک پاککننده پارچه
استفاده میکنید ،به دقت از دستورالعملهای سازنده و
سپس هشدارها پیروی نمایید.

وسائل چرمی

آلودگیهــا را با جاروبرقــی پاککنید .با اســتفاده از
محلــول آب و صابــون رقیق ،و پارچه نــرم مرطوب و
تمیــز ،آلودگیها را پاککنید .به منظــور از بین بردن
صابــون ،این نواحی را مجددا با پارچه مرطوب شــده با
آب پاککنید .این نواحی را با یک پارچه نرم و خشــک،
تمیز نمایید .این رویــه را تکرار نموده تا آلودگی یا لکه
از بین برود و یا از پاککنندههای تجاری مناســب برای
چرم جهت آلودگی یا لکههای شدیدتر استفاده نمایید.
اگر شــما از یک پاککننده چرمی استفاده میکنید به
دقت از دستورالعملهای سازنده و پیش هشدارها پیروی
نمایید .از حاللها یا پاککنندههای نوع ساینده استفاده
ننمایید.
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مراقبت ظاهری
کمربندهای ایمنی

کمربندهای ایمنی را با آب و صابون رقیق تمیز نمایید از
سفیدکننده و یا رنگ بر روی کمربند استفاده نکنید .این
مواد ممکن است الیاف پارچه کمربند را سست نماید.

3

زیرپاییهایوینیلی

آلودگیهای معمولی میتواند از روی وینیل با استفاده
از آب و صابون پاکشــوند از یک برس برای پاککردن
آلودگی اســتفاده کنید پس از اینکه آلودگی پاک شد،
سرتاســر زیرپایی را با آب بشویید و آنرا در سایه خشک
کنید.

موکت ها

آلودگی و چرک را تا حد امکان با جاروبرقی تمیز نمایید
با اســتفاده از آب و صابون رقیق و پارچه مرطوب شده
بــا آب ،نواحی لکه دار را تمیز نمایید .این کار را تا پاک
شــدن لکه تمیز نموده و یا از پاککنندههای مخصوص
موکت بــرای لکههای شــدیدتر اســتفاده نمایید .اگر
شــما از پاککننده موکت استفاده میکنید به دقت از
دستورالعمل  های سازنده و پیش هشدارها پیروی نمایید.
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داشبورد و کنسول
تذکر:

اثرات مواد شــیمیایی ،الکل و غیره را به سرعت با یک
پارچه نرم و مرطوب پاککنید در صورت لزوم از محلول
آب و صابون رقیق اســتفاده نماییــد .از پاککنندهها و
پولیشهای قوی و یا حاللهای اسیدی استفاده نکنید.
این مواد شــیمیایی ممکن اســت باعث لکهشدن و یا
بیرنگشدن داشبورد و کنسول شوند.

احتیاط

مهم اســت که خودروی خــود را تمیز و عاری از
آلودگــی نگهدارید .کوتاهی از تمیز نگه داشــتن
خودرو ممکن اســت منجر بــه از بین رفتن رنگ
و یا خوردگی در قسمتهای مختلف خودرو شود.

مراقبت ظاهری
اخطار

*هرگز در هنگامی که موتور کار می کند اقدام به
شستن و پولیشکردن خودرو ننمایید.
*هنگام تمیز کردن زیر بدنه و گلگیر ،در جاهایی
که دارای قطعات یا لبههای تیز و برنده میباشــد
میبایست جهت حفاظت دستان و بازو از بریدگی
از دستکش و پیراهن آستین بلند استفاده نمایید.
*پس از شستشوی خودرو ،قبل از رانندگی ترمزها
را به دقت تســت کنید تا اطمینان حاصل نمایید
که کارآیی آنها حفظ شده است.

شستن

هنگام شستن خودرو آن را در جایی پارککنید که نور
مستقیم خورشید به آن نتابد و از رویه زیر پیروی نمایید.
 )1زیر بدنه و رینگ چرخها را با فشــار آب جهت خارج
نمودن گل و الی و خار و خاشــاک بشــویید از آب به
میزان الزم استفاده نمایید.
 )2بدنه خودرو را به منظور تمیز کردن آلودگی بشویید.
آلودگــی و گل و الی را از بدنه خارجی با اســتفاده از
آب پاک کنید .شــما میتوانید از یک اســفنج یا برس
نرم اســتفاده نمایید .از مواد ســخت که میتواند باعث
خراشیدگی رنگ و یا پالســتیک شوند استفاده نکنید.
به خاطر داشته باشید که کاور چراغهای جلو و لنزها از
تعدادی قطعات پالستیکی تشکیل شدهاند.
 )3سرتاســر بدنه خارجی را با یک شــوینده مالیم و یا
صابون شستشوی ماشین با استفاده از اسفنج پارچه نرم
بشویید .اســفنج یا پارچه نرم میبایست بطور مکرر در
محلول آب و صابون خیس شوند.
 )4اولیــن باری کــه آلودگی به طور کامل پاک شــد،
شوینده را به طور کامل بشویید.
 )5پس از شستشــو ،بدنه خودرو را با یک جیر یا پارچه
پاک کنید و اجازه دهید در سایه خشک شود.
 )6به دقت هرگونه آســیبدیدگی سطوح رنگ شده را
کنتــرل نمایید اگر هرگونه آســیبدیدگی وجود دارد،
آسیبدیدگی را مطابق رویه زیر اصالح نمایید:
 -1نقاط آسیبدیده را تمیز نموده و اجازه دهید خشک

شود.
 -2رنگ را تمیز نموده و نقاط آسیبدیده را به آهستگی
با یک قلمموی کوچک ترمیم کنید.
 -3اجازه دهید رنگ کامال خشک شود.
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مراقبت ظاهری
احتیاط

هنگام شستن خودرو
 از هدایت مســتقیم بخار آب جوش بیشــتر از )176F)80Cبر روی قطعات پالستیکی پرهیز
نمایید.
 به منظور جلوگیری از خراب شدن اجزای موتور،از آب با فشار باال در داخل موتور استفاده نکنید.
 بر روی باطری آب نریزید و آب باقیمانده بر رویباطری را پاککنید ورود آب به داخل باطری شاید
باعث نشتی آب باطری شود.

3
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احتیاط

به منظور جلوگیری از صدمه دیدن رنگ یا سطوح
پالستیکی ،آلودگیها را بدون استفاده از آب زیاد
پاکنکنید اطمینان حاصل نمایید که رویه فوق را
بکار میگیرید.

احتیاط

هنگام اســتفاده از یک محلول شستشوی ماشین
تجاری ،احتیاطهای تعیین شــده ،توسط سازنده
را رعایت نمایید هرگز از شویندهها و صابونهای
قوی استفاده نکنید.

مراقبت ظاهری
پولیش کاری

پس از شستشــوی خودرو ،جهت محافظت بیشــتر و
زیبایی ،استفاده از واکس و پولیش توصیه میشود.
 فقط از واکس و پولیش با کیفیت استفاده نمایید. هنگام اســتفاده از واکس و پولیش ،پیش هشدارهایسازنده را رعایت نمایید.

3
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آیا میدانید...
وظیفة اصلی فیلتر بنزین در خودروها ،پاالیش و جذب ذرات معلق و ناخالصیهای
موجود در بنزین و کمک به بهبود احتراق سوخت در سیلندر موتور خودرو می باشد.
به طور معمول در ساختمان داخلی فیلتر بنزین ،از کاغذهای مخصوص با سوراخ های
ریز استفاده شده که این سوراخ ها به مرور زمان و در اثر جذب ذرات معلق موجود
در بنزین ،مسدود میگردند.
مسدود شدن سوراخهای فیلتر باعث کاهش کارایی آن ،اخالل در فرآیند احتراق
موتور و افزایش مصرف سوخت ناخواسته میگردد ،لذا شایسته است با توجه به
مواردی از قبیل:
شرایط محیطی و جادهای موجود
احتراق بهتر سوخت در موتور
عدم اعمال فشار ناخواسته و غیرضروری بر روی پمپ بنزین
عدم افزایش مصرف سوخت
نســبت به تعویض فیلتر بنزین خودروهای انژکتوری و نصب فیلتر اســتاندارد
حداکثر پس از هر  10000کیلومتر اقدام گردد .استفاده از فیلترهای استاندارد و
مورد تأیید گروه صنعتی ایران خودرو الزامی است.

6

توصیــه میگردد از تعویض فیلتر بنزین در تعمیرگاههای متفرقه که بعضاً با
نحوه باز و بســت سوکت اتصال سریع( )Quick Connectorمتصل به فیلتر
بنزین آشــنا نیستند ،خودداری کرده و تاحد امکان این کار در تعمیرگاهها و
نمایندگیهای مجاز ایران خودرو که از ابزار ویژه و پرســنل کارآزموده بهره
میجویند ،صورت گیرد.
توجه:
« مشتری گرامی با توجه به افزایش ایمنی خودرو هنگام رانندگی در جادههای
برفی ،با زنجیر چرخ حرکت کنید .برای اطالع از زنجیر چرخ مناســب خودروی
خود ،به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید».

قانون و آییننامه حمایت از مصرفکنندگان

۴

قانون حمایت از مصرفکنندگان 18 .................................................................
1
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ...........................
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قانون و آییننامه حمایت از مصرفکنندگان
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان
ماده  -1اصطالحات ذيل در معاني مشروح به کار برده ميشود.
 -1-1خودرو :هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل يا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشين و بار تا ظرفيت مجاز.
 -2-1عرضهکننده :هر شخص حقيقي يا حقوقي که به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهاي نو توليدي و وارداتي خود ميکند.
 -3-1واسطه فروش :هر شخص حقيقي يا حقوقي که با موافقت عرضهکننده نسبت به فروش خودرو اقدام ميکفند.
 -4-1نمايندگي مجاز :هر شخص حقيقي يا حقوقي که با موافقت عرضهکننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.

4

 -5-1مصرفکننده :هر شخص حقيقي يا حقوقي که خودرو را براي استفاده شخصي يا عمومي در اختيار دارد.
 -6-1بهاي خودرو :مبلغي است که در قرارداد واگذاري و يا در برگه فروش توسط عرضهکننده قيد گرديده است.
ماده  -2عرضهکننده موظف به رعايت استانداردهاي ابالغي در مورد ايمني ،کيفيت ،سالمت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرفکننده ميباشد.
تبصره  :1دوره تضمين نمي تواند کمتر از يک سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مصرفکننده باشد.
تبصره  :2دوره تعهد يا دوره تأمين قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد ،برابر ده سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مصرفکننده ميباشد.
ماده  -3عرضهکننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشــي از طراحي ،مونتاژ ،توليد و يا حمل) اســت که در خودرو وجود داشــته يا در نتيجه استفاده
معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعالم شده به مصرفکننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب کاهش ارزش
معامالتي خودرو شود .هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کليه خسارات وارده به مصرفکننده و اشخاص ثالث ،اعم از خسارات مالي و جاني و هزينههاي
درمان ناشي از نقص يا عيب (که خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد) هزينههاي حمل خودرو به تعميرگاه ،تأمين خودروي جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات (چنانچه
مدت توقف خودرو بيش از چهل و هشت ساعت باشد) بر عهده عرضهکننده ميباشد.
تبصره  :1تعهدات عرضهکننده به طور مســتقيم يا از طريق واســطه فروش يا نمايندگي مجاز ايفا ميشــود .عرضهکننده مکلف به ايجاد شــبکه خدمات پس از فروش يا
نمايندگيهاي مجاز تعمير و توزيع قطعات يدکي و تأمين آموزش هاي الزم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح کشور بوده و نمي تواند مصرفکننده را به مراجعه
به نمايندگي معيني اجبار نمايد.
تبصره  :2در صورت بروز اختالف بين طرفين موضوع ماده فوق ،موضوع اختالفي حســب درخواســت طرفين ابتدا در هيأت حل اختالفات مربوطه ،متشکل از نمايندگيهاي
عرضهکننده خودرو ،کارشناس رسمي دادگستري و کارشناس نيروي انتظامي به رياست کارشناس رسمي دادگستري طرح و رأي الزم با اکثريت آراء صادر خواهد شد .درصورت
اعتراض هر يک از طرفين به رأي صادره ،خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهد بود .دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأي نمايد.
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ماده  -4چنانچه نقص يا عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا در صورتي که نقص يا عيب قطعاتي که موجب احتمال صدمه
جســمي يا جاني اشــخاص گردد و با يک تعمير برطرف نشده باشد يا خودرو بيش از سي روز به دليل تعميرات غير قابل استفاده بماند ،عرضهکننده مکلف است حسب درخواست
مصرفکننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق ،بهاي آن را به مصرفکننده مسترد دارد.
تبصره  :1در صورت بروز اختالف بين طرفين ،حل و فصل آن از طريق هيأت حل اختالف موضوع تبصره  2ماده  3اين قانون میباشد.
تبصره  :2عرضهکننده حق واگذاري يا اســتفاده از خودروي مســترد شــده را پيش از رفع عيب ندارد .واگذاري خودروي مزبور پس از رفع عيب و نقص قبلي و يا اعالم صريح
عيوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز میباشد.
ماده  -5عرضهکننده ،واســطه فروش و نمايندگي مجاز تعمير موظفند هر بار که خودروي موضوع ضمانت ،مورد تعمير يا خدمات مختلف دورهای قرار میگیرد ،پس از اتمام کار،
به صورت مکتوب کليه عيب ها و نقص هاي اعالمي از ســوي مصرفکننده ،اقدامهای انجام شــده و قطعات تعمير يا تعويض شــده را در صورت وضعيت ذکر نموده و آن را تسليم
مصرفکننده نمايد.
تبصره :استفاده از قطعات غير استاندارد يا تأييد نشده توسط عرضهکننده و نمایندگیهای مجاز تعمير ممنوع میباشد.
ماده  -6چنانچه انجام تعهدات عرضهکننده به دليل حوادث غيرمترقبه (غير قابل پيش بيني و غير قابل رفع) ناممکن باشد ،اين تعهدات به حالت تعليق در میآید .مدت تعليق به
دوره ضمانت افزوده میشود.
ماده  -7هر نوع توافق مســتقيم يا غيرمســتقيم بين عرضهکننده ،واسطه فروش يا مصرفکننده که به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي که عرضهکننده بر طبق اين قانون و يا
ضمانتنامه صادره بر عهده دارد ،ساقط نمايد يا به عهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود ،در برابر مصرفکننده باطل و بال اثر میباشد.
تبصره :انعقاد هر نوع قراردادي که حقوق و تکاليف طرفين قرارداد و مشمولين اين قانون در آن رعايت نشود به استناد ماده  01قانون مدني و مورد مشابه غيرقانوني و از درجه
اعتبار ساقط است.
ماده  -8هر گونه عيب و نقص و خسارات جاني و مالي وارد به مصرفکننده و اشخاص ثالث که به دليل تعويض يا نصب قطعات و سيستم هاي جانبي و يا دريافت خدمات خارج
از شبکه رسمي و مجاز عرضهکننده توسط مصرفکننده طي دوران ضمانت ايجاد شود از شمول اين قانون خارج است و هيچگونه حقي براي مصرفکننده و اشخاص ثالث در برابر
عرضهکننده ايجاد نميکند.
ماده  -9عرضهکننده مکلف است تعهدات موضوع اين قانون را به صورت کتبي در اوراق ضمانت نامه قيد و در زمان تحويل خودرو ،به نحو مقتضي موضوع اين قانون را به طور صريح
و روشن به مصرفکننده اعالم نمايد.
ماده  - ۱۰آئين نامه اجرائي اين قانون (به ويژه در مورد مالکهاي ايجاد نمایندگیهای مجاز تعمير در ســطح کشــور به ازاء تعداد خودروهاي عرضه شــده) ظرف سه ماه از تاريخ
تصويب توسط وزارت صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده  - 11وزارت صنايع و معادن مکلف به نظارت بر اجراي اين قانون در راســتاي حفظ حقوق مصرفکنندگان و اعالم گزارش ادواري شــش ماهه به کميســيون صنايع و معادن
مجلس شوراي اسالمي است.
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آئين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان
ماده  -1ضوابط مندرج در این آییننامه شامل توأم عرضهکنندگان  ،واسطههای فروش ،واسطههای خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از
سواری ،مینی بوس ،میدل باس ،اتوبوس ،ون ،کامیونت ،کامیون ،کشنده ،تریلر و انواع موتورسیکلت ساخت داخل کشور یا خارج میباشد.

4

ماده  -2در این آییننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف  -قانون :قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶
ب  -وزارت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت
پ  -عرضهکننده :هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش ،مبادرت به فروش خودروهای نو ساخت داخل کشور یا وارداتی خود مینماید.
ت  -خدمات پس از فروش :کلیه خدمات پس از فروش یک محصول از قبیل ضمانت و تعهد شامل پشتیبانی خدمات ،تعمیرات و تأمین قطعات استاندارد که موجب تضمین
کارکرد مطلوب محصول میباشد.
ث  -واســطه خدمات فروش و پس از فروش :اشــخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضهکننده ،صرفاً یا توأماً عهده دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طریق
نمایندگیهای مجاز میباشــند ،واسطه مذکور میتواند به عنوان بخشــی از مجموعه عرضهکننده یا به عنوان شرکتی مستقل تحت نظارت عرضهکننده فعالیت نموده و
خدمات خود را ارائه نماید.
ج  -نمایندگی مجاز :هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضهکننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
چ  -شیوه ارائه خدمات پس از فروش خودرو :بر اساس استاندارد ملی شماره ( )۱۹۱۱۷در خصوص تعیین شیوه مربوط به امور خدمات پس از فروش خودرو  ،شاخصها و نحوه
ارزیابی عرضهکننده ،واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز آن و همچنین ردهبندی و پایش عملکرد آنها میباشد.
ح  -دســتورالعمل شــرایط ،ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو :دستورالعملی که به منظور تعیین شــیوه مربوط به امور خدمات فروش خودرو ،شاخصها و نحوه ارزیابی
عرضهکننده ،واسطه خدمات فروش و نمایندگیهای آن و همچنین ردهبندی و پایش عملکرد آنها توسط وزارت تهیه و ابالغ میشود.
خ  -خدمات دوره تضمین :مجموعه خدمات تعمیرات ،تأمین و تعویض قطعات یا تعویض خودرو که در یک دوره زمانی با طی مسافت مشخص مطابق مواد ( )۱۲و ( )۱۳این
آییننامه و انجام آن به صورت رایگان به عهده عرضهکننده میباشد.
د  -خدمات دوره تعهد :مجموعه خدمات تعمیرات ،تأمین و تعویض قطعات و پشــتیبانی خدمات که در یک دوره زمانی مشــخص مطابق ماده ( )۱۵این آییننامه و در قبال
دریافت اجرت برابر با نرخ مصوب موضوع بند (ط) ماده ( )2این آییننامه از سوی عرضهکننده برای مصرفکننده انجام میشود.
ذ -خدمات سیار :خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو در بیرون از نمایندگی مجاز به مصرفکننده ارائه میشود.
ر -خدمات فنی استاندارد :خدماتی که مطابق با استاندارد کارخانهای ،ملی ،بینالمللی ،یا سایر استانداردها و دستورالعملهای تخصصی رسمیباشد.
ز  -ضمانتنامه :سندی است به زبان فارسی و در بر گیرنده مسئولیت دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضهکننده و استفاده مطلوب از خودرو که توسط عرضهکننده به همراه
خودرو ،تحویل مصرفکننده میشود.
ژ  -استفاده مطلوب از خودرو :استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعالم شده از سوی عرضهکننده به ویژه در مورد تعداد سرنشین و مقدار بار.
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س -کتابچه راهنمای مصرفکننده :کتابچهای است حداقل به زبان فارسی ،که باید در زمان تحویل خودرو از طرف عرضهکننده به مصرفکننده تسلیم شود .این کتابچه باید
حاوی مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب از خودرو ،عناوین متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش ،چرخ زاپاس ،جک ،آچار چرخ ،کف پوش متحرک ،مثلث
خطر و تجهیزات اضافی خودرو ،میزان مصرف سوخت (به تفکیک سیکل شهری ،برون شهری و ترکیبی) و همچنین عناوین بازدیدهای دورهای ،نام و نشانی نمایندگیهای
مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش ،متن قانون ،آییننامه و دستورالعملهای اجرایی آن باشد.
ش  -تأمین خودروی جایگزین مشابه :واگذاری خودروی مشابه و در صورت عدم امکان ،پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضمین است.
ص  -قیمت کارشناسی :قیمتی که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط تعیین میشد.
ض  -شرکت بازرسی :شخصیت حقوقی دارای صالحتی از طرف سازمان ملی استاندارد ایران که توسط وزارت برای انجام ارزیابی عملکرد عرضهکننده ،واسطه فروش ،واسطه
خدمات پس از فروش ،نمایندگیهای مجاز و ارائه گزارشهای ادواری یا موردی به وزارت و عرضهکننده انتخاب میشود.
ط  -نرخ خدمات و قطعات :نظر به صنفی بودن فعالیت نمایندگیهای مجاز ،واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار ،اجرت یا دستمزد خدمات و همچنین نرخ قطعات
و مواد مصرفی مطابق ماده ( )۵۱اصالحی قانون نظام صنفی کشــور – مصوب  – ۱۳۹۲با محوریت کمیســیون نظارت تعیین و در ازای ارائه خدمات و ابالغ صورتحساب
رسمی به مصرفکننده ،از وی دریافت میشود.
ظ  -خودروی نو :خودرویی که به هنگام تحویل به مصرفکننده بیش از ( )99کیلومتر طی مسافت نکرده باشد.
ع  -عیب :زیاده ،نقیصه و یا تغییر حالتی که موجب کاهش ارزش اقتصادی کاال ،خدمت یا عدم امکان استفاده متعارف از آن میشود.
غ  -قطعه ایمنی خودرو :قطعاتی که عیب آنها موجب احتمال صدمه جسم ،جان و مال اشخاص میگردد.
تبصره  :فهرست این قطعات توسط وزارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه و اعالم میشود.
ف  -عیب ایمنی :عیوبی که احتمال ایجاد صدمه به جسم ،جان و مال اشخاص گردد.
تبصره  :وزارت موظف اســت با همکاری سازمان ملی اســتاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسالمی ایران ،فهرست عیوب ایمنی خودرو و همچنین قطعات
مشمول استاندارد اجباری خودرو را تهیه و ابالغ نماید.
ق  -قطعه و ماده مصرفی :قطعات و موادی مانند روغنها (نظیر روغن موتور و گیربکس) ،مایعات (نظیر مایع ضدیخ و مایع شیشهشــوی)  ،فیلترها (نظیر فیلتر بنزین ،هوا و
روغن) و سایر قطعات و موادی که فهرست کامل آن توسط وزارت تهیه و ابالغ خواهد شد.
ک -استانداردها و مقررات ابالغی :کلیه معیارها و مشخصات ناظر در تولید ،ایمنی ،کیفیت ،آالیندگی زیست محیطی ،فروش و خدمات پس از فروش خودرو که از سوی وزارت،
سازمان ملی استاندارد ایران ،سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت ابالغ و رعایت آنها از سوی عرضهکننده الزامی است.
تبصره -استانداردهای فنی شرکتهای عرضهکننده در صورت عدم مغایرت با موارد فوق ،جزو استانداردهای ابالغی محسوب خواهد شد.
ماده  -3عرضهکننده موظف است در سامانه اطالعرسانی خود ،نسبت به فروش اینترنتی محصوالت با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل نشان تجاری ،نوع  ،تیپ،
رنگ ،تجهیزات درخواستی ،قیمت خودرو ،سود مشارکت ،زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام نماید.
تبصره  -عرضهکننده موظف است حداقل دو روز کاری قبل از اجرای فرآیند فروش شرایط موصوف را اطالع رسانی عمومی نماید.
ماده  -4عرضهکننده موظف است قیمت نهایی محصوالت خود به همراه قید نوع ،تیپ ،رنگ و متعلقات ،ضوابط و روشهای مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف
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و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه اطالعرسانی و نمایندگیهای مجاز فروش خود ،در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد:
ضوابط و روشهای مختلف فروش:
تحویل فوری

4

پیش فروش

مشارکت در تولید

سفارشی تعداد محدود
قیمت توافقی زمان
عقد قرارداد

قطعی

عادی

قیمت

قیمت قطعی زمان
عقد قرارداد

قیمت قطعی زمان عقد قرارداد

قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد

قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد

حداکثر تاریخ
تحویل

سی روز

نه ماه

دوازده ماه

سه سال

داخلی سه ماه
وارداتی چهار ماه

حداقل سود
مشارکت

-

حداقل سود سپرده برابر مقررات نظام
بانکی در مدت قرارداد

حداقل سود سپرده یک ساله
نظام بانکی

حداقل سود سپرده سه ساله
نظام بانکی

-

حداقل سود
انصراف (درصد)

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ
سود سپرده یک ساله نظام بانکی

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود
سپرده یک ساله نظام بانکی

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود
سپرده یک ساله نظام بانکی

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود
سپرده یک ساله نظام بانکی

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ
سود سپرده یک ساله نظام بانکی

جبران تأخیر در
تحویل

دو و نیم درصد ماهانه

شرایط

نداشتن تعهدات معوق

سود مشارکت بعالوه یک درصد ماهانه سود مشارکت بعالوه یک درصد ماهانه سود مشارکت بعالوه یک درصد ماهانه

سه درصد ماهانه

در صورت عدم امکان تحویل خودرو

-

موضوع قرارداد ،خودروی جایگزین از در صورت تأخیر بیش از دو
میان خودروهای تولیدی به انتخاب ماه در تحویل خودرو موضوع
مشتری و شرایط مفاد قرارداد تحویل قرارداد ،مشتری حق انصراف
داده خواهد شد .این موضوع شامل
خواهد داشت.
خودروی وارداتی نمیشود.

 در کلیه روشها ،اطمینان از تأمین  CKD/CBUو شماره گذاری توسط عرضهکننده الزامی است. در کلیه روشها ،امکان پرداخت وجه ثمن خودرو به صورت اقساطی میسر میباشد. در صورت استفاده از تسهیالت بانکها ،مؤسسات اعتباری و شرکتهای لیزینگ  ،رعایت قوانین مرتبط با آن و حصول اطمینان عرضهکننده از تأمین و پرداخت تسهیالت توسط بانک ها ،مؤسسات اعتباری و شرکتهایلیزینگ به متقاضی  ،پیش از انعقاد قرارداد و دریافت وجوه ،الزامی است.
 -تعهدات معوق :در فروش های فوری ،تعهداتی است که طبق قرارداد سررسید شده ولی خودرو تحویل نگردیده است.
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تبصره  -1حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد میباشد.
تبصره  -2سود انصراف و خسارت تأخیر مندرج در بخش ضوابط فروش ،به صورت روزشمار محاسبه میشود.
ماده  -5عرضهکننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو ،مجوز مربوطه شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ نماید.
ماده  -6عرضهکننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرفکننده اقدام نماید .در قرارداد فروش قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تجاری ،نوع ،تیپ ،رنگ
و شرایط موضوع قرارداد مانند قیمت فروش ،نرخ سود مشارکت ،تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویل ،خسارت تأخیر در تحویل ،فهرست متعلقات الزامی همراه خودرو
از قبیل رادیو پخش  ،چرخ زاپاس ،جک ،آچار چرخ ،کف پوش متحرک  ،مثلث خطر و تجهیزات درخواستی و ارائه یک نسخه از اصل قرارداد به مصرفکننده الزامی است.
تبصره  :هرگونه تغییر در اســتانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد ،چنانچه موجب افزایش هزینه و مشــمول قیمت گذاری شــود ،با تصویب مرجع قیمت گذاری در قیمت
فروش لحاظ میشود.
ماده  -7عرضهکننده موظف است در قرارداد پیش فروش ،سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت نماید.
تبصره  -1عرضهکننده موظف است در صورت تأخیر در تحویل خودرو ،از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرفکننده ،مبلغ خسارت تأخیر در تحویل
را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.
تبصــره  -2در صورتــی که مصرفکننده پس از ابالغ دعوت نامه کتبی عرضهکننده ،ظرف پانزده روز کاری نســبت به تصفیه حســاب خودرو موضــوع قرارداد اقدام ننماید،
عرضهکننده میتواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل و نوبت مصرفکننده را به موعد دیگری که نحوه تعیین آن در قرارداد مشخص شده ،موکول نماید.
تبصره  -3در صورت اعالم انصراف مصرفکننده یک ماه پس از عقد قرارداد ،ســود انصراف بر مبنای ضرایب مندرج در جدول ذیل ماده ( )4این آییننامه محاســبه و پرداخت
میشود .عرضهکننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به مصرفکننده پرداخت نماید .انصراف مصرفکننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد
مشمول سود انصراف نمیشود.
تبصره  -4در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرفکننده بیش از بیســت روز شــود ،سود انصراف متعلقه از تاریخ تأخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید
محاسبه و پرداخت گردد.
ماده  -8عرضهکننده موظف اســت هرگونه تغییر در شــرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به استثنای الزامات قانونی ،رضایت کتبی مصرفکننده در الحاقیه قرارداد
منعقده ،قبل از ارسال دعوت نامه تکمیل وجه ،قید و به تأیید و امضای طرفین برساند.
تبصره  :در صورت بروز مشــکل در فرآیند رعایت اســتانداردهای مصوب و تأخیر در تحویل خودرو ،مسئولیت جبران خســارات وارده و کسب رضایت مصرفکننده بر عهده
عرضهکننده است.
ماده  -9عرضهکننده موظف است در زمان تحویل  ،خودروی درخواستی مصرفکننده را در حضور وی کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب ،خودرو را تحویل
دهد.
تبصره  -1عرضهکننده موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو ،عیب مربوط را مطابق زمان استاندارد تعمیراتی مربوط ،رفع کند مشروط بر آن رفع عیب ،موجب
کاهش ارزش قیمتی خودرو نگردد .در غیر این صورت عرضهکننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت کتبی مصرفکننده اقدام نماید.
تبصره  -2در صورتی که مصرفکننده در دروه تضمین به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفع کامل عیوب خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقی مانده از دوره مذکور
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برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد ،عرضهکننده یا واسطه فروش با نمایندگی مجاز موظف است ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعالم کتبی موضوع به مصرفکننده ترتیبی اتخاذ
نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد.
تبصره  -3عرضهکننده موظف است در در صورتی که رفع عیوب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد ،ضمن ثبت دقیق عیوب خودرو در دو نسخه و تحویل یک نسخه از آن به
مصرفکننده ،برابر ماده ( )۱۷این آئین نامه رفتار نماید.
ماده  -۱۰عرضهکننده موظف است سند فروش ،صورتحساب فروش همراه با درج تفکیکی اقالم تشکیل دهنده ،بهای خودرو شامل بهای خالص خودرو ،شمارهگذاری ،بیمه ،عوارض،
مالیات و سایر موارد مربوط ،برگههای ضمانت ،کتابچه راهنمای مصرفکننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی رادر زمان تحویل خودرو به مصرفکننده ارائه نماید.
ماده  -11عرضهکننده موظف است نسبت به تهیه نظامات و دستورالعملهای زیر و نظارت بر حسن اجرای آن ،در چارچوب دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید:
الف  -فرآیند فروش
ب  -فرآیند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرفکننده
پ  -بازرسی قبل از تحویل خودرو
ت  -حمل مناسب خودرو از محل عرضهکننده تا نمایندگی مجاز
ث  -نظام آموزش کارکنان شرکت عرضهکننده و نمایندگیهای مجاز خود
ج  -پذیرش  ،گردش کار خدمات قابل ارائه ،برنامه ریزی تعمیرات و ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز.
چ  -راهنمای تعمیراتی بخش های مختلف خودرو
ح  -نظام تأمین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها.
خ  -نظام تشویق ،تنبیه و اعطا و لغو نمایندگیهای مجاز خود
د  -ارتقای کمی و کیفی شبکه نمایندگیهای مجاز خود.
ذ  -اطالعرسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز
ر  -نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگیهای مجاز
ز  -ساز و کار ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روی خودرو
ژ  -نظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست روز.
س  -نظام آرایه خدمات سیار و طرحهای امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشترکین خود.
ماده  -۱۲دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری ،ون و وانت از تاریخ تحویل به مصرفکننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر چهل هزار ( )۴۰۰۰۰کیلومتر ،هر
کدام زودتر فرا برسد ،برای خودروهای سنگین شامل مینی بوس ،میدل باس ،اتوبوس ،کامیونت  ،کامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مصرفکننده حداقل دو سال یا کارکردی
برابر دویست هزار ( )۲۰۰۰۰۰کیلومتر ،هر کدام زودتر فرا برسد و برای انواع موتورسیکلت از تاریخ تحویل به مصرفکننده حداقل یک سال میباشد.
تبصره  -1عرضهکننده میتواند بر اســاس سیاســت تجاری خود و به منظور افزایش رضایتمندی مصرفکننده ،نسبت به افزایش دوره تضمین یا تعهد اقدام نماید که در این
صورت باید جزئیات شرایط آن به طور کتبی و شفاف به مصرفکننده اعالم گردد.
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تبصره  -2ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه سال  ،برای خودروهای سنگین حداقل هجده ماه و برای موتورسیکلت حداقل سه ماه میباشد.
تبصره  -3عرضهکننده موظف است قطعات ،مواد مصرفی و استهالکی ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هر یک از مجموعههای خودرو را مشمول خدمات دوره تضمین نماید.
تبصره  -4تعمیر یا تعویض قطعات خودرو ،ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف که به علت عیب فنی خودرو نباشد ،مشمول ضمانت نمیگردد.
ماده -۱۳کلیه قطعات و مجموعههای خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی ،مشمول خدمات دوره تضمین میباشند.
تبصره  -1فهرســت قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشــده از جمله تجهیزات کاهنده آالیندگی هوا شامل کربن کنیستر ،کاتالیست کانورتور ،حسگر دوم
اکسیژن و عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو میباشد ،توسط وزارت تعیین و ابالغ خواهد شد.
تبصره  -2عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمین نبوده و بر اساس استانداردهای ابالغی شامل دوران تعهد نیز میباشد.
ماده  -۱۴عیوب ناشــی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شــرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرفکننده خودرو در شبکه نمایندگیهای مجاز شرکت عرضهکننده خودرو،
باعث خروج مجموعههای مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر ،از شرایط تضمین میگردد.
ماده  -۱۵مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات ،ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو ،توسط عرضهکننده میباشد.
ماده  -۱۶عرضهکننده موظف اســت نســبت به راهاندازی سامانهای مبتنی بر فناوری اطالعات به منظور رعایت مفاد ماده ( )5قانون و تعیین زمان و محل مراجعه مصرفکننده به
نمایندگیهای مجاز در دوره تضمین و تعهد اقدام نماید .در صورتی که مصرفکننده تأکید بر پذیرش در نمایندگی خاصی را داشته باشد عرضهکننده باید در اولین زمان ممکن،
نسبت به اجرای این درخواست ،اقدام نماید.
ماده  -۱۷عرضهکننده موظف اســت چنانچه رفع عیوب خودرو در دوره تضمین که ناشــی از خســارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد و بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد
تعمیرات تأیید شده به طول انجامید ،به تأمین خودرو مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکان ،پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد این آییننامه
اقدام نماید.
تبصره  -1مدت زمان توقف خودرو ،برای پرداخت خسارت در دوره تضمین و دوره تعهد به ترتیب بعد از دو و هفت روز کاری و یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده ،برای کلیه
روزهای توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی سازنده و وارد کننده و نیز واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی
مجاز آن ،آغاز و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات الزم ،آمادگی تحویل خودرو به مصرفکننده را اعالم نماید ،پایان مییابد .در هر صورت مدت زمان توقف
خودرو به دوره تضمین یا تعهد خودروی مربوط اضافه میشود.
تبصره  -2در صورت مراجعه مصرفکننده برای رفع عیب تکراری به همان نمایندگی مجاز و یا هر یک از نمایندگیهای مجاز دیگر برای بار دوم و یا بیشتر ،زمان توقف خودرو
از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه میگردد.
تبصره  -3در صورتی که عیوب موجود در هر یک از مجموعههای خودرو که به تشــخیص مرجع رســیدگی کننده موضوع ماده ( )3قانون موجب بروز حادثه یا تصادف و یا
آالیندگی بیش از حد مجاز هوا گردد ،خدمات مربوط مشمول ضوابط این ماده بوده و بر عهده عرضهکننده خودرو میباشد.
ماده  -۱۸ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است:
الف  -خودروی سواری :از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز توقف مازاد ،به میزان یاد شده در ماده ( )17این آییننامه به مقدار پانزده ده هزارم ()0/۰۰۱۵
بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت میشود.
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ب  -خودروی عمومی (تاکســی  ،وانت ،ون) از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شــده در ماده ( )17این آییننامه به مقدار دو هزارم
( )0/002بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت میشود.
پ  -خودروی سنگین (مینی بوس ،میدل باس ،اتوبوس ،کامیونت ،کامیون و کشنده ) :به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده ( )17این آییننامه به مقدار یک
هزارم ( )0/001بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت میشود.
ت  -موتور ســیکلت :به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شــده در ماده ( )71این آییننامه به مقدار یک هزارم ( )0/001بهای موتور سیکلت به عنوان هزینه توقف توسط
عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت میشود.
تبصره  -1در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو ،مراتب با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام میپذیرد.
تبصره  -2عرضهکننده موظف اســت رأســاً یا از طریق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدرک مثبته در مودر احراز مالکیت خودرو ،نسبت به پرداخت خسارت
توقف خودرو در کمتر از پانزده روز اقدام نماید.
تبصره  -3در صورتی که توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد ،با موافقت کتبی مصرفکننده برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه ،عرضهکننده ملزم
به پرداخت دو ده هزارم ( )0/0002بهای خودرو عالوه بر مقدار قبلی میباشد.
ماده  -۱۹عرضهکننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه فروش و خدمات پس از فروش ،ساز و کار پرداخت هزینه خسارات وارده به مصرفکننده شامل موارد اشاره شده در قانون
و این آییننامه را راهاندازی و اجرا نماید .عملکرد این نظام باید به گونه ای باشد که مصرفکننده را از میزان و چگونگی دریافت هزینه ها و خسارات خودروی خود مطلع نماید.
ماده  -۲۰عرضهکننده موظف است رأساً یا از طریق شبکه نمایندگی مجاز خود تحت هر شرایطی به پذیرش کلیه خودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعات ایمنی قادر به تردد
نیستند ،اقدام نماید.
تبصره  -عرضهکننده موظف است در دوره تضمین  ،هزینههای بارگیری و حمل خودروهای در راه مانده و غیر قابل تعمیر به نزدیک ترین نمایندگی مجاز را به استثنای موارد
تصادفی که ناشی از عیوب سایر قطعات و مجموعه های خودرو نباشد ،تقبل نماید.
ماده  -۲۱عرضهکننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگیهای مجاز ،نسبت به پذیرش تمام خودروهای تحت مسئولیت خود و همچنین
سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی ،مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید.
ماده  -22عرضهکننده موظف اســت نســبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات ،قطعات یدکی و مواد مصرفی مطابق بند (ط) ماده ( )2این آییننامه و همچنین تدوین جدول زمان
تعمیرات ،مطابق با اســتاندارد ســازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطبیق و صحه گذاری توســط شرکت بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعالم شرکت عرضهکننده ،آن را به واسطه
خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز خود ابالغ نماید .بر اساس این ضوابط ،نمایندگی و یا واسطه خدمات پس از فروش ،صورتحساب مصرفکننده را به ایشان تسلیم می
نماید.
تبصره  -عرضهکننده موظف است امکان مقایسه صورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طریق پایگاه اطالع رسانی خود فراهم نماید.
ماده  -23عرضهکننده موظف است نمایندگیهای مجاز را ملزم نماید تا ضمن تسلیم صورتحساب به مصرفکننده ،خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر،
هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر ،هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نمایند.
ماده  -24نمایندگی مجاز موظف است چنانچه تشخیص دهد عالوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش ،خودرو عیب دیگری دارد ،قبل از تعمیر یا تعویض قطعه ،با مصرفکننده تماس
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گرفته و از او جهت انجام تعمیرات تعیین تکلیف نماید .در صورت عدم موافقت مصرفکننده ،مراتب هنگام تحویل خودرو به صورت کتبی مستند سازی شود.
تبصره  -نمایندگی مجاز موظف است در دوره تعهد ،داغی قطعات تعویضی را به مصرفکننده تحویل و رسید دریافت نماید.
ماده  -25چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده ( )3قانون به علت عدم کیفیت تعمیرات ،سهل انگاری و با استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط عرضهکننده ،واسطه خدمات
پس از فروش و نمایندگی مجاز خسارتی متوجه مصرفکننده گردد ،عرضهکننده موظف به جایگزین کردن قطعات ،رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجه و جبران خسارات وارده
میباشد.
ماده  -26تعداد نمایندگیهای مجاز و واحدهای خدمات سیار ،بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت تعیین خواهد شد.
ماده -27عرضهکننده موظف اســت در شــبکه نمایندگیهای مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفیت واحدهای دارای ســطح کیفی قابل قبول ،مطابق با ضوابط
استاندارد ملی شیوه ارائه خدمات پس از فروش (استاندارد شماره  )19117و دستورالعمل شرایط ،ضوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده نماید.
ماده  -28عرضهکننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رایانه ای برای واسطه ها و نمایندگیهای مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف خودرو ،فهرست
قطعات و مواد مصرفی و اجرت تعمیرات برای هر خودرو و نیز صورتحساب هر مصرفکننده اقدام نماید.
تبصره  -شرکت عرضهکننده موظف است امکان دسترسی شرکت بازرسی به اطالعات این شبکه را فراهم نماید.
ماده  -29مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرفکننده وجلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضهکننده میباشد .در صورت برزو اختالف بین عرضهکننده و مصرفکننده،
رأساً از طریق سازمان های صنعت  ،معدن و تجارت استانها و با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد .چنانچه رضایت
مصرفکننده تأمین نشود ،میتواند به هیأت حل اختالف موضوع تبصره ( )2ماده ( )3قانون مراجعه کند .هیئت حل اختالف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به
موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعالم رأی کند .مالک رأی  ،نظر اکثریت اعضای هیئت است .این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرا شود.
تبصره  -1دبیرخانه هیئت حل اختالف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها میباشد.
تبصره  -2سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آییننامه ،هیئتهای حل اختالف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده
از پست های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات نیروی انسانی و محل الزم را در اختیار آنها قرار دهد.
تبصره  -3ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیئت حل اختالف رایگان است .اما حق الزحمه کارشناس رسمی که در هیئت حاضر و اظهار نظر می کند باید ظرف پنج روز از
تاریخ اعالم هیئت ،توسط شاکی پرداخت شود ،در غیر این صورت  ،هیئت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعالم می نماید.
تبصره  -4کلیه نهادها و سازمان هایی که مصرفکنندگان جهت طرح شکایت به آنها مراجعه می نمایند موظفند شکایت مصرفکننده را به وزارت ارسال نمایند.
تبصره  -5سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان ظرف یک ماه پس از ابالغ این آییننامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو
را به سازمانهای صنعت  ،معدن و تجارت استانها اعالم نمایند.
ماده  -30عرضهکننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نمایندگیهای مجاز را بر اساس وظایف تعیین شده در قانون آییننامه و دستورالعملهای اجرای ذی ربط آن ایجاد
نماید.
تبصره  -نظارت بر ارزیابی ادواری عرضهکننده خودرو ،واسطه فروش ،واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز آنها و ارائه گزارش های ارزیابی به وزارت و عرضهکننده،
به عهده شرکت بازرسی منتخب وزارت میباشد.
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تبصره  -2عرضهکننده موظف است نام و نشانی کلیه نمایندگیهای مجاز فعال و تعلیق شده خود را به همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعه کننده
به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتری ،شماره تماس ،نوع خودرو ،تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را بصورت دسترسی بر خط جهت ارزیابی عملکرد آن،
به شرکت بازرسی معرفی نماید.
ماده  -31مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آییننامه بر عهده وزارت است.
ماده  -32تصمیم نامه شماره  43678/44133مورخ  1389/02/29لغو میشود.

4

جهت کسب اطالعات بيشتر درخصوص قانون و آييننامه حمايت از حقوق مصرفکننده خواهشمند است به وب سايت شرکت ايساکو  www.isaco.irقسمت
خدمات  -حقوق مشتريان يا به موبايل اپليکيشن ايساکو مراجعه و يا با شماره  096440تماس حاصل فرمائيد.
جهت ثبت و پیگیری درخواستها ،پیشنهادات و شکایات میتوانید به سایت
مدیریت ارتباط با مشتریان به آدرس  CRM.IKCO.IRمراجعه فرمایید.
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کلیات
شرکت امداد خودرو ایران به عنوان پیشگام در ارائه خدمات نوین امدادی ،در سال  ۱۳۷۸تأسیس گردید و هم اکنون مجهز به تخصصیترین
وگســتردهترین ناوگان امداد خودرویی در سراسرکشور میباشد .به دنبال استقبال هموطنان عزیز از خدمات کارت اشتراک " امداد سیار" و به
منظور ایجاد رفاه ،آرامش و اطمینان بیشتر ،اقدام به ارائه مجموعه کاملی از خدمات خودرویی شامل امداد سیار ،تعمیرات ،سرویسهای دورهای،
بازسازی زیانهای وارده به خودرو و پوشش زیان ناشی از سرقت خودرو ،تحت عنوان "خدمات طالیی" نموده است.
در این بخش به تشریح انواع خدمات شرکت امداد خودرو ایران پرداخته شده است.
جهت آشنایی با جزییات و ضوابط و مقررات خدمات شرکت به سایت  www.096440.irمراجعه فرمایید.

5

مشتری گرامی
شــما مشــمول دریافت خدمات شركت امداد خودرو ایران میباشید .لطفاً با شماره ( 096440مركز پاسخگویی این شركت) تماس گرفته و با اعالم شماره شاسی (بدنه) خودرو ،از
نوع سطح خدمت و مدت اشتراک خود مطلع گردید.
مشتريان ميتوانند جهت خريد یا ارتقاء سطح كارت اشتراك ،از طريق شماره  ،096440مراجعه به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو یا دفاتر بازاریابی شرکت که اطالعات آنها
در سایت شرکت موجود میباشد اقدام نمایند.
کلیه محصوالت سواری صفر کیلومتر تولیدی شرکت ایران خودرو دارای اشتراک امداد سیار رایگان میباشند.
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کلیات
درخواست خدمات امداد سیار :
متقاضیان میتوانند ،درخواست امداد سیار ،سرویسهای ادواری و نگهداری خودرو ،تعمیرات سبک و تعویض شیشه در محل را از طریق کانال های ارتباطی زیر انجام دهند :
تماس با شماره  ۰۹۶۴۴۰یا تلفن دفاتر منطقهای مندرج در سایت شرکت
مراجعه به سایت امداد خودرو ایران www.096440.ir
استفاده از اپلیکیشن امداد و ثبت درخواست امداد
استفاده از اپلیکیشن ایساکو و ثبت درخواست امداد فوری
استفاده از  web appامداد خودرو (دریافت لینک از طریق تماس با )۰۹۶۴۴۰
بعد از ثبت درخواســت امداد ،اکیپهای عملیاتی ،در سریعترین زمان ممکن ،در محل مورد نظر مشتری ،حضور
خواهند یافت.

خودروهای امدادی ،منقش به نام و آرم شركت امداد خودرو ایران بوده و امدادگران شركت نیز ملبس به
لباس فرم شركت و دارای كارت شناسایی معتبر میباشند.
(لینک شناســایی ناوگان امدادی پس از ثبت امداد به شــماره همراه شما ارسال میگردد) بعد از اعزام
امدادگر توســط مركز پاسخگویی ،مشــخصات وی برای شما پیامک و موقعیت ایشان نسبت به موقعیت
خودرو معیوب ،از طریق لینک ارسالی قابل ردیابی میباشد.
صورتحساب انجام خدمات،پس از پایان امدادرسانی به شماره همراه مشتری پیامک گردیده و از طریق
لینک ارسالی ،جزئیات خدمات و هزینههای مربوطه قابل مشاهده میباشد.
پس از پایان امدادرسانی ،لینک نظرسنجی به مشتری پیامک میگردد ،لذا با اعالم میزان رضایت خود
از خدمات دریافتی ،شرکت را در ارائه خدمات مطلوبتر یاری نمایید.
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کلیات
جدول خدمات شرکت امداد خودرو ایران
شرح خدمات

خدمات امدادی :
 ۱پاسخ گویی به درخواست مشتریان
 ۲راهنمایي و راهاندازی تلفنی
 ۳اطالع رسانی

 ۴پیگیری امور مشتریان
 ۵مشاوره فنی

5

 ۶ایاب و ذهاب فعالیتهای امدادی
 ۷تعمیرات خودرو (قطعه و اجرت)*

 ۸سرویس در محل (اتو کلیک) و امداد گلس
 ۹حمل و جابجایی خودرو

 ۱۰انتقال سرنشینان خودرو متوقف در جادههای بین شهری
خدمات امدادی :
 ۱۱پوشش زیان ناشی از حوادث

 ۱۲پوشش زیان سرقت کلی و جزئی

 ۱۳پوشش زیان حوادث و بالیای طبیعی

(ســیل ،زلزله ،آتشفشــان ،تگرگ ،طوفان ،صاعقــه ،ریزش آوار،
آتشسوزی ،انفجار)

 ۱۴پوشش زیان پاشش اسید و مواد شیمیایی
 ۱۵پوشش زیان شکست شیشه به تنهایی
 ۱۶تعویض خودرو در خسارت و سرقت کلی
 ۱۷ارائه سرویسهای ادواری و نگهداری
 ۱۸انجام تعمیرات خودرو (قطعه و اجرت)*

 ۱۹تحویل الستیک (حداکثر  4حلقه در یک دوره)

کارت طالیی دو ستاره

کارت طالیی سه ستاره

کارت طالیی چهار ستاره

امداد سیار
رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

کارت طالیی سال کارت طالیی یک ستاره

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق ضوابط خدمات طالیی

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

-----------

طبق ضوابط

طبق ضوابط خدمات طالیی

------

------

طبق ضوابط خدمات طالیی

------

------

طبق ضوابط خدمات طالیی

طبق تعرفه
-----طبق تعرفه
طبق تعرفه
------

طبق تعرفه
طبق تعرفه
------

طبق ضوابط خدمات طالیی
طبق تعرفه
طبق تعرفه
------

طبق ضوابط خدمات طالیی

تا  25000کیلومتر پیمایش

تا  40000کیلومتر پیمایش

------

------

طبق ضوابط خدمات طالیی

* در صورتی كه خودرو شما در دوره گارانتی شركت ایران خودرو باشد ،هزینه قطعات تعویضی ،دستمزد و دریافت داغی قطعات ،طبق ضوابط مشمول دوره گارانتی است.
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رایگان

تا  60000کیلومتر پیمایش
هر 60000کیلومتر پیمایش

خدمات امداد سیار
خدمات امدادسیار
راهاندازی تلفنی :درصورت امکان راهاندازی خودرو توســط امدادخواه ،کارشناسان مرکز پاســخگویی امداد خودرو ایران در  ۲۴ساعت شبانهروز آماده ارائه راهنماییهای فنی
میباشند.کارشناسان فنی مستقر در مرکز پاسخگویی در صورت امکان ،تالش خواهند کرد ایرادات فنی خودرو را با راهنمایی مشتری در محل رفع نمایند .شایان ذکر است ،این
خدمات توسط امداد خودرو ایران در راستای سیاستهای مشتریمداری گروه صنعتی ایران خودرو به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

خدمات عمومی امداد :این خدمات شامل باتری کمکی ،تامین سوخت ،بازکردن دربهای خودرو ،پنچرگیری و تنظیم باد الستیک ،تعویض زاپاس و حمل خودرو میباشدکه
توسط ناوگان امداد سریع ،پالس یا حمل در محل مشتری برای اغلب خودروها ،فارغ از برند کارخانه سازنده خودرو ارائه میگردد.

امداد سریع :در صورتی كه خودرو شما به علت نقص فنی یا سانحه متوقف گردد و ادامه حرکت آن ،احتمال بروز سانحه یا زیان برای خودرو ،راننده و سرنشینان را در پی داشته
باشد ،در هر زمان از شبانه روز و در هر نقطه از كشور كه امکان دسترسی با خودرو امدادی از طریق راههای تعریف شده در وزارت راه و شهرسازی میسر باشد ،ناوگان امدادی
جهت رفع ایراد یا حمل خودرو به محل توقف خودرو اعزام خواهد شد.
خدمات امداد ســریع شــامل تعمیرات سبک امدادی بوده که طی مدت کمتر از  ۲۰دقیقه در محل قابل انجام میباشد .امدادگران با حداکثر توان تالش میکنند ،تا جایی که
شرایط محیطی و ایمنی اجازه دهد خودروی شما را در محل توقف عیبیابی و راهاندازی نمایند.

سرویس در محل (اتو کلیک) :به منظور رفاه حال مشتریان ،خدمات سرویس در محل (تعویض روغن موتور ،فیلترها ،شمع ،لنت ترمز ،تسمه تایم ،تأمین سوخت ،پنچرگیری،
تعویض تیغه برف پاک کن و  )...در محل زندگی یا كار ایشان ،در اسرع وقت مطابق با زمان و مکان اعالم شده ،توسط ناوگان اتوکلیک ارائه میگردد.
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5

خدمات امداد سیار
خدمات امداد سیار

امداد پالس :خدمت امداد پالس با هدف جلوگیری از حمل خودرو و مدیریت زمان مشتریان ،جهت انجام خدمات تعمیرگاهی سبک ارائه میگردد .از عمده خدمات قابل ارائه
در امداد پالس میتوان به تعویض رادیاتور ،پمپ هیدرولیک ،دینام ،استارت ،شیلنگ پایین رادیاتور ،و دهها مورد دیگر اشاره نمود.

5

امداد گلس (تعویض شیشه در محل) :خدمت امداد گلس به منظور کاهش هزینه و جلوگیری از اتالف وقت مشتری مطابق با زمان و مکان اعالم شده مشتری ارائه میگردد.
در امداد گلس ،خدماتی نظیر تعویض شیشه جلو ،شیشه عقب ،شیشههای جانبی ،لچکیها ،چراغ و آینه قابل ارائه میباشد.

حمل خودرو :درصورت عدم امکان راهاندازی خودرو در محل (توسط راهاندازی تلفنی ،امداد سریع و امداد پالس) حمل انواع خودرو با شیوههای نوین و استاندارد توسط ناوگان
امدادی در طول  ۲۴ساعت شبانهروز ،انجام میشود .با توجه به نوع خودرو متوقف شده و شرایط محیطی ،ناوگان حمل شامل انواع خودرو سوار و خودروبر ،عملیات امدادرسانی
و حمل را در سطح استانداردهای بین المللی انجام میدهند.

انتقال سرنشینان خودروی معیوب :انتقال رایگان سرنشینان خودرو به نزدیکترین شهر ،در شرایطی كه خودرو در جادههای بین شهری متوقف شده باشد ،انجام میشود.
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خدمات کارت طاليى
خدمات کارت طالیی
مشــترکینی که این خدمات را در قالب ســطوح مختلف کارت طالیی سال ،یک ستاره ،دوستاره ،سه ســتاره و چهار ستاره را خریداری میکنند ،میتوانند از خدمات ویژه شرکت
امدادخودرو ایران به شرح ذیل بهرهمند گردند:
ارائه خدمات امدادی در تمام ساعات شبانهروز
انتقال سرنشینان خودروی سانحه دیده به نزدیكترین شهر
انتقال رایگان خودروی سانحه دیده به نزدیكترین نمایندگی مجاز

5

پوشش زیان وارده به خودرو ناشی از سوانح ،تصادفات و قطعات سرقت شده خودرو
پوشش زیان تعویض خودرو ناشی از زیان كلی و سرقت كلی خودرو
پوشش زیان وارده به خودرو ناشی از سوانح طبیعی نظیر :بارش تگرگ ،آتشفشان ،آذرخش ،طوفان ،سیل و زلزله
پوشش زیان وارده به خودرو ناشی از سوانح غیر طبیعی نظیر :شكست شیشه به تنهایی ،ریزش آوار ،انفجار ،ریزش مواد شیمیایی و اسیدی ،افتادن یا پرتاب شی بر روی خودرو
انجام تعمیرات خودرو مطابق با استانداردهای تعمیراتی شركت ایران خودرو
تضمین كیفیت و دوام رنگ خودرو تعمیر شده در دوره اشتراك به مدت یك سال
نکته :1در صورتی كه مشترك ،مقصر سانحه شناخته شده داشته باشد پوشش مازاد بر بیمه با رعایت ضوابط و مقررات در تعهد کارت طالیی میباشد.
نکته : 2ســقف تعهدات شــرکت امداد خودرو ایران در زمان ارائه خدمات ،شامل پوشش زیان ،تعمیرات و سرویسهای ادواری بر اساس ارزش خودرو و قطعات ،مطابق قیمتهای
رسمی ایران خودرو و ایساکو در زمان خرید اشتراک میباشد.

115

خدمات کارت طاليى
خدمات کارت طالیی
تصادفات
پوشش زیان ناشی از به هم خوردن دو یا چند خودرو ،برخورد به جسم ثابت یا متحرك ،برخورد جسمی دیگر به خودرو ،واژگونی و سقوط خودرو و زیان از زیر خودرو در تعهد
تمامی سطوح كارت طالیی میباشد.

5

سرقت
سرقت خودرو (كلی)
در صورتی که خودروی شــما ســرقت شود ،نسبت به تشــكیل پرونده اقدام نموده و مطابق ضوابط و مقررات شركت امداد خودرو ایران ،معرفینامه جهت دریافت یك دستگاه
خودروی صفركیلومتر از محصوالت موجود شركت ایران خودرو دریافت خواهید نمود.
سرقت لوازم خودرو (جزیی)
درصورتی که قطعات و لوازمی از خودرو ســرقت گردد ،جهت پوشــش زیان سرقت جزئی ،بالفاصله پس از دریافت گزارش سرقت از مراجع انتظامی با شماره  ۰۹۶۴۴۰تماس
حاصل نمایید.
سوانح :پوشش زیان ناشی از آتشفشان ،آذرخش ،بارش تگرگ ،انفجار ،طوفان ،سیل و زلزله ،ریزش مواد شیمیایی و اسیدی ،شکست شیشه به تنهایی ،ریزش آوار و افتادن شی
بر روی خودرو در تعهد کلیه سطوح کارت طالیی به استثناء کارت سال میباشد.
نکته :جهت دریافت خدمات فوقالذکر (تصادفات ،سرقت ،سوانح) به یكی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو و یا در صورتی که خودرو قابل حرکت میباشد به یکی از مراکز
کارشناسی شرکت امداد خودرو ایران مراجعه نمایید (جهت مشاهده آدرس مراکز کارشناسی به سایت  www.096440.irمراجعه فرمایید).
تعویض خودرو :مشترکین برای جبران زیانهای کلی خودرو ناشی از حادثه یا تصادف (بیش از  ٪۶۰ارزش روز خودرو) میتوانند با ارائه مدارک معتبر ،طبق ضوابط جاری و در
چارچوب مقررات شرکت امداد خودرو ایران یک دستگاه خودروی صفر کیلومتر از محصوالت ایران خودرو را دریافت نمایند.
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خدمات کارت طالیی
سرویس دورهای
جهت انجام سرویسهای دورهای خودروی خود میتوانید در زمان اعتبار اشتراك در كیلومتر تعیین شده ،در بازه  ۵۰۰كیلومتر قبل و حداكثر  ۱۵۰۰كیلومتر بعد از آن برای
سرویس مورد نظر به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مراجعه و یا طی تماس تلفنی با شماره  ۰۹۶۴۴۰از خدمت سرویس در محل (اتو کلیک) استفاده نمایید.در این خدمت
متناسب با سطح خدمت خریداری شده و بر اساس قطعات تعریف شده در هر سرویس ،تعویض قطعات مصرفی ذیل انجام میگیرد:
تعویض روغن موتور
تعویض فیلترها (هوا ،روغن ،سوخت)
تعویض شمع موتور
تعویض لنت ترمز جلو
تعویض تسمه تایمینگ

تعمیرات فنی خودرو
مشترکینی که این خدمات را در قالب کارت طالیی  4 -3 -2ستاره خریداری میکنند ،در صورت بروز هرگونه ایراد فنی در خودرو ،میتوانند با مراجعه به نمایندگیهای مجاز
تعمیرات خودروی خود را طبق ضوابط امداد خودرو ایران و استانداردهای تعمیراتی گروه صنعتی ایران خودرو انجام دهند .در این خدمت کارشناسان امداد خودرو ایران بطور
مســتمر فرآیند انجام تعمیرات خودرو را در نمایندگیهای مجاز گروه صنعتی ایران خودرو نظارت کرده و در نهایت پس از اطمینان از کیفیت خدمات ،خودرو را به مشــتری
تحویل میدهند.

ارائه چهار حلقه الستیک
این خدمت با هدف آسایش و بهبود ایمنی سفرهای مشترکین امداد خودرو ایران در نظر گرفته شده است .مشترکین کارت طالیی  4ستاره میتوانند از خدمات تعویض چهار
حلقه الستیک پس از طی مسافت  ۶۰۰۰۰کیلومتر در طول یک دوره اشتراک بهرهمند گردند.
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خدمات کارت طاليى
جذب و تمدید اشتراک
كلیه خودروهای سواری تولید گروه صنعتی ایران خودرو تا  ۱۰سال از زمان تولید میتوانند طبق ضوابط شركت برای تمدید کارت طالیی در هر سال اقدام نمایند .در صورتی كه
مشتركین كارت طالیی قبل از اتمام اشتراك ،مشمول شرایط تمدید باشند ،نیازی به بازدید از خودرو نمیباشد ،لیكن در صورت اتمام اعتبار اشتراك ،صدور انواع كارت طالیی،
بعد از بازدید و تأیید كارشناس مبنی بر سالمت خودرو ،تمدید اشتراک مطابق ضوابط انجام خواهد شد .مدت اعتبار اشتراك امداد سیار خودروهای صفر كیلومتر تولیدی شرکت
ایران خودرو که به اشتراك امداد خودرو ایران درآمدهاند ،دو سال میباشد.

5
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توانمنديهاي ديگر شرکت
توانمنديهاي ديگر شرکت
شركت امداد خودرو ایران مفتخر است عالوه بر ارائه خدمات ذكر شده در بخشهای قبل ،امكانات بیشتری را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
مرکز پاسخگویی
مركز پاسخگویی امداد خودرو ایران با هدف هدایت و پاسخگویی به خواستههای تعریف شده مشتریان به شرح زیر ایجاد گردید:
تعیین نوبت مراجعه به نمایندگیهای مجاز
تعیین نوبت خدمت سرویس در محل (اتو کلیک) و امداد گلس

5

ثبت شکایات گروه صنعتی ایران خودرو
ارائه خدمات بازاریابی و فروش
این مرکز در حال حاضر ،عالوه بر پاسخگویی به نیازهای فوق الذکر مرتبط با گروه صنعتی ایران خودرو ،امكان ارائه خدمات به شرح زیر را برای سازمانها و شرکتهای
دیگر فراهم نموده است :
میزبانی هوشمندانه مرکز پاسخگوئی
ساماندهی ارائه خدمات به مشتری در کوتاهترین زمان ممکن و سهولت استفاده از خدمات ارائه شده
اخذ بازخورد از مشتریان در رابطه با محصوالت و خدمات در راستای بهبود کیفیت مستمر
ایجاد بانک جامع اطالعاتی مشتریان

9

توانمنديهاي ديگر شرکت
امدادهای مناسبتی

شركت امداد خودرو ایران به منظور ارائه خدمات در مناسبتهای خاص ،نسبت به ارائه خدمات ویژه به مشتریان اقدام مینماید .انواع امدادهای مناسبتی:
امداد نوروزی
امداد تابستانی
امداد زمستانی
امدادرسانی در طرح اربعین حسینی

(ع)

امداد طرح سالگرد رحلت حضرت اما م

(ره)

5

امدادرسانی در زمان بروز سوانح غیر مترقبه
مرکز مشاوره فنی

با توجه به اهمیت بســط و گســترش آگاهی و اطالعات عمومی خودرو و در راستای سیاستهای كلی گروه صنعتی ایران خودرو ،شركت امداد خودرو ایران مركز مشاوره فنی

خود را راهاندازی نموده است .شما میتوانید در هر ساعت از شبانهروز با شماره تلفن این مركز تماس گرفته و سئواالت فنی خود را در خصوص كلیه محصوالت سواری تولیدی
گروه صنعتی ایران خودرو مطرح فرمائید .سیســتم تلفن گویا ،ســئوال شما را ضبط مینماید و پس از طرح در كارگروههای تخصصی كه بدین منظور تشكیل گردیده است در
كوتاهترین زمان ممكن پس از تماس ،بهترین و كاملترین پاسخ را در اختیارتان قرار میدهد.
پایگاه ثابت امدادی

با توجه به اهمیت امدادرسانی در جادههای پر تردد کشور ،این شرکت از طریق حضور ثابت و تمام وقت در محورهای اصلی ،خدمات تعمیرگاهی سبک ،فروش قطعات ،انجام

سرویسهای دورهای و فروش اشتراک را به مشتریان ،از طریق پایگاههای ثابت امدادی ارائه مینماید.
جهت اطالع از آدرس پایگاههای ثابت امدادی به سایت شرکت  www.096440.irمراجعه فرمایید.
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توانمنديهاي ديگر شرکت

هشدار
مراقب سودجویان باشید
هشدار امداد خودرو ایران برای جلوگیری از سوء استفاده امدادهای متفرقه و غیر استاندارد:
1-1محصوالت ایران خودرو دارای دو سال اشتراک امدادی رایگان میباشند ،در صورت هرگونه تماس شرکتهای متفرقه با شما جهت راهنمایی و ترغیب به خرید کارت
اشتراک ،از طریق سایت شرکت یا تماس با  096440از اصالت آنها اطمینان حاصل نمائید.
2-2شماره پیامک امداد خودرو ایران 300030میباشد.
3-3هنگام دریافت خدمت و اعزام امدادگر از سوی امداد خودرو ایران ،هویت امدادگر تنها از طریق کد و کارت شناسایی و استفاده از آرم (لوگوی) احراز میگردد.
4-4فاکتور خدمات ارائه شده را جهت اطمینان خاطر دریافت نمایید.
5-5تمام قطعات مورد استفاده امدادگران ،قطعات اصلی محصوالت ایران خودرو در بستهبندی ایساکو با برچسب اطمینان میباشد.
آدرس دفتر مرکزی شرکت:
تهران ،خیابان شیخ بهایی شمالی ،باالتر از میدان شیخ بهایی ،شماره  ۲۸صندوق پستی ۱۳۱۸۵ - ۹۶۴۴
جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو ،شرکت امداد خودرو ایران عالوه بر دفتر تهران ،دارای  ۱۰دفتر منطقهای در شهرهای آذربایجان ،اصفهان ،اهواز،
رشت ،ساری ،شیراز ،کرمان ،مشهد ،همدان و دفتر حومه تهران میباشد .جهت اطالع از آدرس و شماره تلفن دفاتر منطقهای به سایت شرکت مراجعه فرمایید.

www.096440.ir
www.emdadkhodro.com
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5

شهرستان تهران

5

نمایندگی  1004تهران

علیرضا رأسی

خ اکباتان نرسیده به میدان بهارستان پالک 18

نمایندگی  1008تهران

محمدباقر حسین پور دیزجی

خ شوش شرقی چهارراه شهرزاد

نمایندگی  1016تهران

احمد علیشاه

خ کریم خان زند اول خ آبان جنوبی

نمایندگی  1020تهران

اکبر محمدی طاهری

خ آزادی جنب شهرداری منطقه  10تهران و شرکت زمزم

نمایندگی  1024تهران

جهانگیر میرزایی امرجی

خ پاسداران نگارستان هشتم خ رضا سیف

نمایندگی  1056تهران

احمد رحیمی نژاد

خ یافت آباد غربی میدان معلم پالک 82

3951004-3924068-3902951-9
55072040-55068748-55309934
88906574-5
66013775-66036899-66013772
22516483-22537530
66224971

نمایندگی  1105تهران

تعمیرگاه مرکزی غرب

بزرگراه یادگار امام نرسیده به خ آزادی

نمایندگی  1118تهران

یوسف نصیرپور (سردهایی)

شهرک قدس-خ ایران زمین روبروی ساختمان سینا

نمایندگی  1127تهران

شرکت واصاتو (عبدالعظیم بزاززاده)

میدان 7تیر-اول مفتح-روبروی شیرودی پ 234

88827091-6

نمایندگی  1155تهران

تعمیرگاه مرکزی شمال

سعادت آباد پل مدیریت بلوار دریا روبروی دانشگاه امام صادق (ع)

22357356-7

نمایندگی  1180تهران

تعمیرگاه مرکزی شماره )VIP(5

کیلومتر  14جاده مخصوص کرج ،بلوار ایران خودرو

نمایندگی  1515همدان

سیدمحمد مهدی اردستانی زاده

همدان-خیابان اراک پایین تر از 12متری صفا پالک 359

0811-2677676-7

نمایندگی  1801تبریز

علی و جواد قائمیان

خ راه آهن مقابل سیلو

0411-4438101-3

نمایندگی  1815تبریز

شرکت سفیدبام تبریز(محمدمهدی قائمیان اسکوئی)

بلوار دروازه تهران-جنب آتش نشانی

0411-3309442

نمایندگی  1976رشت

محمداسماعیل حسین پور

خیابان شهدا-جنب تعاونی ثامن االئمه

0131-8824412

نمایندگی  2001اصفهان

عبدالوهاب و حسین فخاری زاده

خ آیت ا...کاشانی شمالی

نمایندگی 2212شیراز

شرکت وسام موتور(فرزاد والی پور)

 100متر بعد از پلیس راه روبروی پمپ بنزین

نمایندگی  2404اهواز

شرکت فضل یدک(فضل اله زیبائی)

چهارراه آبادان ،بلوار آیت ا ...بهبهانی ،روبروی پارک 7تیر ،پالک 300

نمایندگی  2420اهواز

محمدرضامسعودی

خیابان انقالب-روبروی کالنتری 15

نمایندگی  3006مشهد

شرکت خدمات خودرو توس سیحون

مشهد بلوار سجاد چهارراه خیام

نمایندگی  3327ساری

هومن گلبادی

ساری-کمربند غربی-نرسیده به میدان خزر

نمایندگی 4114کرمان

امین محتشم ماهانی

بلوار جمهوری مقابل گمرک

94

660037100-2
88590712-88590711-88360732-88094959

48008772

0311-3362876-3366327-3362208
0711-8320082-8237557-8233831-8226794
0611-5513127-5534128-5526940
0611-3771001-5
0511-7616664-7686664-7628268
0151-3262202-3240007
0341-2110644-2121702-3

سوزوکی

گراند ویتارا

سوزوکی گراند ویتارا ،گیربکس معمولی

e-code: 5407010006-06

Jan. / 2021 Iran Khodro Co. All rights reserved.

9007051078230

تهران ،بزرگراه شهید لشگری
کیلومتر 14جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو ،درب شماره ۱
کد پستی۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷
تلفن)021( 48901 :
نمابر)021( 44934000 -1 :
مرکز پیامک30003 :
پست الکترونیکیinfo@ikco.ir :
پایگاه اینترنتیwww.ikco.ir :

راهنمای محصول و گارانتی سوزوکی (گراند ویتارا)

شرکت ایران خودرو (سهامیعام)

سوزوکی گراند ویتارا ،گیربکس اتوماتیک

راهنمای محصول و گارانتی

دارنده محترم
این کتابچه برای آگاهی شما از
 امکانات خودرو و نحوه استفاده بهینه ازآن ضوابط استفاده از خدمات گارانتی شرایط بهرهمندی از خدمات امداد خودروتهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی ،عملکردی و نگهداری است.
لطف ًا این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

